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Κατάθεση Τιμίας Ζώνης της
Θεοτόκου. 31 Αὐγούστου

Η ανακομιδή της τίμιας Ζώνης της Θεοτόκου, άλλοι
λένε ότι έγινε από το βασιλιά Αρκάδιο και άλλοι από
το γιο του Θεοδόσιο τον Β'. Η μεταφορά έγινε από
την Ιερουσαλήμ στην Κωνσταντινούπολη και την το-
ποθέτησαν σε μια χρυσή θήκη, που ονομάσθηκε αγία
Σωρός. Όταν πέρασαν 410 χρόνια, ο βασιλιάς Λέων ο
Σοφός άνοιξε την αγία αυτή Σωρό για τη βασίλισσα
σύζυγο του Ζωή, που την διακατείχε πνεύμα ακάθαρ-
το. Όταν λοιπόν άνοιξε την αγία Σωρό, βρήκε την τί-
μια Ζώνη της Θεοτόκου να ακτινοβολεί υπερφυσικά.
Και είχε μια χρυσή βούλα, που φανέρωνε το χρόνο
και την ήμερα που μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινού-
πολη. Αφού λοιπόν την προσκύνησαν, ο Πατριάρχης
άπλωσε την τιμία Ζώνη επάνω στη βασίλισσα, και α-
μέσως αυτή ελευθερώθηκε από το δαιμόνιο.  Οπότε
όλοι  δόξασαν το Σωτήρα Χριστό  και  ευχαρίστησαν
την πανάχραντη Μητέρα Του, η οποία είναι για τους
πιστούς φρουρός, φύλαξ, προστάτις, καταφυγή,  βο-
ηθός, σκέπη, σε κάθε καιρό και τόπο, ήμερα και νύ-
κτα.

Στη συνέχεια η Αγία Ζώνη τεμαχίστηκε και τεμάχιά
της μεταφέρθηκαν σε διάφο- (συνέχεια στὴ σελίδα 2)

Ο ΘΕΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ
ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Πολλὲς φορὲς συλλογίζομαι καλὰ - καλὰ ὅσα
τεράστια  ἡ  θεία  παντοδυναμία  Τoυ  κάνει  γιὰ  τὴν
σωτηρία  τοῦ  λαοῦ  τῆς  ῾Ελλάδος.  Καὶ  ὅταν  εἶμαι
βυθισμένος στὶς σκέψεις αὐτές, φέρω τὸν νοῦν μου
στὴν ἀξιομνημόνευτη ἐκείνην ἐποχὴ τῆς ἐλευθερώσε-
ως τῶν Ἰουδαίων ἀπὸ τὰ χέρια τοῦ Φαραώ. Καὶ βρί-
σκω κάποια ὁμοιότητα στὶς τύχες τῶν δύο λαῶν.

Ἀκούει ὁ Θεὸς τὴν κραυγὴ τῶν υἱῶν τοῦ Ἰσραήλ,
βλέπει τὴν θλῖψι καὶ τὴν δυστυχία του, συμπαθεῖ στὰ
δεινά τους καὶ ἐκλέγει ἕνα ποιμένα προβάτων, γιὰ νὰ
τοὺς ἐλευθερώση ἀπὸ τὴν γῆν τῆς Αἰγύπτου.

- Ποιὸς εἶμαι ἐγὼ, λέγει ὁ Μωϋσῆς, Κύριέ μου, ποι-
ὸς εἶμαι ἐγῶ πού προστάζεις νὰ πάω στὸ Φαραώ, τὸν
βασιλιά τῆς Αἰγύπτου; Παρακαλῶ, Κύριε, ἄφησε με.
Ἰσχνόφωνος καὶ βραδύγλωσσος ἐγὼ εἶμαι.

Τὰ ἴδια ἐλέγαμε καὶ ἐμεῖς, ὅταν ὁ Θεός, ἐλεῶντας
τὴν ἀθλία κατάστασί μας, ἐφώτισε στὴν καρδιά μας
τὸ μεγάλο ἔργο τῆς ἀπελευθερώσεώς μας.

-  Ἐμεῖς  μόνοι,  ἐλέγαμε,  νὰ σπάσωμε τὶς  ἁλύσεις
μας:᾽Εμεῖς νὰ νικήσωμε τὸν πολυάριθμο στρατὸ καὶ
στόλο τοῦ ἐχθροῦ;

- Μαζί σου θὰ εἶμαι ἐγώ, εἶπε τότε στὸν Μωϋσῆ ὁ
Θεός. Μὴ φοβᾶσαι, ἐγὼ θὰ ἁπλώσω τὸ χέρι μου καὶ
μὲ τὴν δύναμί μου θὰ κτυπήσω τοὺς Αἰγυπτίους. Ἐγὼ
θὰ δυναμώσω τὸν λαό μου ἐναντίον των.

Αὐτὰ  μοῦ  φαίνεται  ἀπαράλλακτα  ὅτι  ἀκούω  νὰ
λέγη καὶ σήμερα τὸ στόμα τοῦ Θεοῦ στὸν ἀδύνατο
λαὸ τῆς Ἑλλάδος.

- Ἐγώ,  λέγει,  ἀδύνατε  καὶ  ἐγκαταλελειμμένε λαέ



μου, ἐγὼ θὰ εἶμαι μαζί σου, ἐγὼ θὰ ἁπλώσω τὸ χέρι
μου καὶ μὲ τὴν δύναμί μου ἐγὼ θὰ κτυπήσω τοὺς ἐχ-
θρούς σου, ἐγὼ θὰ σὲ δυναμώσω ἐναντίον τους.

Αὐτὰ εἶπε καὶ αὐτὰ ἐνεργεῖ ὁ Θεὸς ὁλοένα γιὰ τὴν
Ἑλλάδα.
«Λόγοι αὐτοσχέδιοι»         Σπυρίδων Τρικούπης
                                                ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 1955
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ρους ναούς της Κωνσταντινούπολης. Μετά την άλω-
ση της Πόλης από τούς Σταυροφόρους το 1204 μ.Χ.,
κάποια τεμάχια αρπάχτηκαν από τους βάρβαρους και
απολίτιστους  κατακτητές και μεταφέρθηκαν στη  Δύ-
ση. Ένα μέρος  όμως διασώθηκε και παρέμεινε στην
Κωνσταντινούπολη και μετά την απελευθέρωση της
Πόλης από τον  Μιχαήλ Η' Παλαιολόγο. Φυλασσόταν
στον ιερό ναό της Θεοτόκου των Βλαχερνών. Η  τε-
λευταία αναφορά για το άγιο λείψανο είναι ενός ανώ-
νυμου Ρώσου  προσκυνητή στην Κωνσταντινούπολη
μεταξύ του 1424 και 1453 μ.Χ.

Μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τούς
Τούρκους το 1453 μ.Χ., είναι άγνωστο τι απέγινε το
υπόλοιπο μέρος της Αγίας Ζώνης στη συνέχεια. Έτσι
το μοναδικό σωζόμενο τμήμα είναι αυτό που φυλάσ-
σεται στην Ιερά Μονή Βατοπαιδίου· με εξαιρετικά πε-
ριπετειώδη τρόπο έφτασε εκεί.

Ο  Άγιος  Κωνσταντίνος  είχε  κατασκευάσει  έναν
χρυσό σταυρό για να τον προστατεύει στις  εκστρα-
τείες. Στη μέση του σταυρού είχε τοποθετηθεί τεμά-
χιο Τιμίου Ξύλου· ο σταυρός έφερε επίσης θήκες με
άγια λείψανα Μαρτύρων, και ένα τεμάχιο της Τιμίας
Ζώνης.  Όλοι  οι  βυζαντινοί  αυτοκράτορες  έπαιρναν
αυτόν τον σταυρό στις εκστρατείες. Το ίδιο έπραξε
και ο αυτοκράτορας Ισαάκιος Β Ἄγγελος (1185-1195)
σε μία εκστρατεία εναντίον του ηγεμόνα των  Βουλ-
γάρων Ασάν. Νικήθηκε όμως και μέσα στον πανικό
ένας ιερέας τον πέταξε στο ποτάμι για να μην τον
βεβηλώσουν οι εχθροί. Μετά από μερικές μέρες όμως
οι Βούλγαροι τον βρήκαν· έτσι πέρασε στα χέρια του
Ασάν.

Οι Βούλγαροι  ηγεμόνες μιμούμενοι  τούς  Βυζαντι-
νούς αυτοκράτορες έπαιρναν μαζί τους στις  εκστρα-
τείες το σταυρό. Σε μία μάχη όμως εναντίον των Σέρ-
βων ο βουλγαρικός στρατός νικήθηκε από τον Σέρβο
ηγεμόνα Λάζαρο (1371-1389). Ο Λάζαρος αργότερα
δώρισε το σταυρό του Αγίου Κωνσταντίνου στην Ιε-
ρά Μονή Βατοπαιδίου μαζί με το τεμάχιο της Τιμίας
Ζώνης.

Οι Άγιοι Πατέρες της Ιεράς Μονής διασώζουν και
μία παράδοση σύμφωνα με την οποία η Τιμία Ζώνη
της Θεοτόκου αφιερώθηκε στην Ιερά Μονή Βατοπαι-
δίου από τον αυτοκράτορα Ιωάννη ΣΤ Καντακουζηνό
(1341-1354), ο οποίος στη συνέχεια παραιτήθηκε  α-
πό το αξίωμα, εκάρη μοναχός με το όνομα Ιωάσαφ
και μόνασε στην Ιερά Μονή Βατοπαιδίου.

Τα θαύματα που πραγματοποίησε  και  πραγματο-
ποιεί η Τιμία Ζώνη είναι πολλά. Βοηθά ειδικά τις στεί-
ρες γυναίκες να αποκτήσουν παιδί. Αν ζητήσουν με

ευλάβεια τη βοήθειά της Παναγίας, τούς δίδεται  τε-
μάχιο κορδέλας που έχει ευλογηθεί στην λειψανοθή-
κη της Αγίας Ζώνης· αν έχουν πίστη, καθίστανται έγ-
κυες.                                          facebook.com/icxsnika

ΜΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας

Χριστιανοί μου,
1. Ἐμεῖς ὅλοι πού εἴμαστε σήμερα ἐδῶ στήν θεία

Λειτουργία, ἀλλά καί οἱ ἄλλοι οἱ χωριανοί μας, πού
γιά κάποιο λόγο δέν ἦλθαν, εἴμαστε «ἀδελφοί» καί
ἀποτελοῦμε μία  οἰκογένεια.  Ἡ οἰκογένειά  μας  αὐτή
λέγεται «Ἐκκλησία».

Ναί! Ἐκκλησία εἶναι ἡ οἰκογένεια τῶν παιδιῶν τοῦ
Θεοῦ. Καί γιά νά τό πῶ πιό ἁπλᾶ, Ἐκκλησία εἶναι «ἡ
Ἀγκαλιά τοῦ Θεοῦ», στήν ὁποία χωρᾶμε ὅλοι. Ἡ Ἐκ-
κλησία, ἀγαπητοί μου, εἶναι ἅγιο καί πανάγιο πράγμα,
γιατί εἶναι θεῖο κατασκεύασμα. Δέν τήν ἔφτιαξαν οἱ
παπάδες, ὅπως λένε μερικοί ἀκατήχητοι καί  ἀσεβεῖς,
ἀλλά τήν Ἐκκλησία τήν δημιούργησε ὁ Χριστός, γι᾽
αὐτό δέν πρόκειται ποτέ νά καταλυθεῖ. Πολλοί πολέ-
μησαν καί πολεμοῦν τήν Ἐκκλησία, ἀλλά ἡ Ἐκκλησία
μένει καί θά μένει αἰώνια, γιατί ἔχει Ἱδρυτή τόν  Ἰη-
σοῦ Χριστό, τόν Θεό!

2. Ἡ θύρα, ἡ πόρτα, ἀπό τήν ὁποία περνᾶμε γιά νά
μποῦμε στήν Ἐκκλησία εἶναι τό βάπτισμα. Ὅλοι ἐμεῖς
λοιπόν ἀνήκουμε στήν Ἐκκλησία, γιατί εἴμαστε βαπτι-
σμένοι ἀπό κανονικό, ἀπό ὀρθόδοξο ἱερέα καί γεννη-
θήκαμε χριστιανοί, μέλη τῆς Ἐκκλησίας. Ἀπό τήν Ἐκ-
κλησία μας αὐτή ξέφυγαν μερικοί,  ἀποκόπηκαν ἀπ᾽
αὐτήν, γιατί ἔκαναν ἄλλο «πιστεύω» καί  φαντάστη-
καν ἄλλες διδασκαλίες, διαφορετικές ἀπ᾽ αὐτές πού
διατύπωσαν οἱ θεόπνευστοι ἅγιοι Πατέρες. Αὐτοί  εἶ-
ναι οἱ Παπικοί πρῶτα καί οἱ Προτεστάντες ἔπειτα.

3. Αὐτοί, λοιπόν, οἱ Παπικοί καί οἱ Προτεστάντες,
ἀφοῦ ἀποκόπηκαν ἀπό τήν Ἐκκλησία, πού ἔχει τήν
σωστή διδασκαλία, δέν μποροῦν νά λένε ὅτι  ἀποτε-
λοῦν Ἐκκλησία. Αὐτοί βέβαια ἔτσι τό λένε, ἀλλά καί ἡ
κοινή λογική δέν μπορεῖ νά τό δεχθεῖ αὐτό. ᾽Αφοῦ δι-
αφοροποιήθηκαν ἀπό τήν διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας,
δέν ἀνήκουν στήν Ἐκκλησία. Οἱ Παπικοί καί  Προτε-
στάντες θά εἶναι καί θά γίνουν πάλι Ἐκκλησία, ὅταν
μετανοήσουν γιά τίς πλάνες τους καί ἔτσι  μετανοη-
μένοι ζητήσουν νά ξαναγυρίσουν στήν Ἐκκλησία ἀπό 
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« Ὀρθόδοξος χριστιανικὴ παρουσία, ΑΜΠΕΛΩΝ»
Πρὸς Ἐκκλησιαστικὴ ἐνοριακὴ ἐνημέρωσι, δημόσιο
προβληματισμό, διάλογο καὶ πνευματικὴ οἰκοδομή.
«...ὑπάγετε καὶ ὑμεῖς εἰς τὸν ἀμπελῶνα καὶ ὅ ἐὰν ᾗ

δίκαιον λήψεσθε.» ( Μάτθ. Κ  ́. 7 )
Διανέμεται δωρεὰν.

Ἐπιμέλεια: ἱερεὺς Σπυρίδων Ε. Ἀθανασιάδης, 
ἐφημέριος ἐνορίας Ι.Ν Ἁγ Παντελεήμονος Καπαρελλίου.

Δημοσιεύεται στὸ
http://enoriakaparelliou.wordpress.com
Ἐπικοινωνία: paterspyridon@gmail.com

Τηλ: 22620-98020
Ἔτος 5ον. Ἀριθ., 17 Σεπτέμβριος 2016

Τῶν ἄρθρων ποὺ φιλοξενοῦνται ἀκολουθεῖται ἡ
ὀρθογραφία τῶν συγγραφέων καὶ τῶν πηγῶν.



τήν ὁποία ἀποκόπηκαν. Καί αὐτό βέβαια, τό νά μετα-
νοήσουν, δηλαδή, οἱ Παπικοί (τούς λένε καί «Καθολι-
κούς») καί οἱ Προτεστάντες καί νά ἐπανέλθουν πάλι
στήν  Ὀρθόδοξη  Ἐκκλησία  ἀπό  τήν  ὁποία  κόπηκαν,
αὐτό, λέω, ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι πολύ τό θέλουμε καί
τό ἐπιθυμοῦμε καί προσευχόμαστε ὁλόθερμα γι᾽  αὐ-
τό. Τώρα ὅμως, ἀμετανόητοι ὅπως εἶναι αὐτοί μέ τίς
πλάνες τους, εἶναι ἔξω ἀπό τήν Ἐκκλησία.

4. Τό κακό ὅμως, χριστιανοί μου, εἶναι ὅτι  ὑπάρ-
χουν μερικοί  δικοί  μας,  καί  μάλιστα ρασοφόροι  καί
μάλιστα ὑψηλοί ρασοφόροι, πού λέγουν τόν ἐντελῶς
ἀθεολόγητο λόγο ὅτι καί οἱ Παπικοί εἶναι «Ἐκκλησία».
Μή χειρότερα Χριστέ καί Παναγιά!... Ὄχι, δέν εἶναι οἱ
Παπικοί καί οἱ Προτεστάντες καί γενικά ὅλοι οἱ  αἱρε-
τικοί, ὄχι δέν εἶναι Ἐκκλησία. Σεῖς, χριστιανοί μου, πι-
στά τέκνα  τῆς  Ἐκκλησίας  μας,  σεῖς  λέγω,  ἀντίθετα
ἀπό αὐτούς τούς  φιλοπαπικούς  καί  μεταπατερικούς
κληρικούς, ἐπιθυμῶ νά πιστεύετε σταθερά αὐτό πού
βλέπω καί  ἀκούω ὅτι  πιστεύετε.  Ὅτι,  δηλαδή,  ΜΙΑ
εἶναι ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία
μας.  Αὐτή εἶναι  ἡ  «ΜΙΑ, Ἁγία καί  Καθολική  Ἐκκλη-
σία», γιά τήν Ὁποία μιλᾶμε στό «Πιστεύω» μας. Οἱ
Καθολικοί καί οἱ Προτεστάντες εἶναι αἱρετικοί, ἀποτε-

λοῦν μία κοινότητα, μία δική τους συναγωγή, ἀλλά
δέν εἶναι Ἐκκλησία, μέ τήν ἔννοια πού τό ζήσαμε σή-
μερα ἐμεῖς ἐδῶ στήν θεία Λειτουργία. Γιατί τό τί εἶναι
Ἐκκλησία τό γευόμαστε στήν θεία Λειτουργία. Ὅτι δέ
αὐτό εἶναι ἀλήθεια φαίνεται ἀπό τό 11ο κεφάλ. τῆς Α
πρός Κορινθίους ἐπιστολῆς του ὅπου μιλάει γιά τήν
σύναξη, τήν συγκέντρωση τῶν πιστῶν γιά τήν Θεία
Εὐχαριστία.  Καί  γιά  τήν  σύναξη αὐτή λέει  «συνερ-
χομένων ὑμῶν ΕΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ» (στίχ. 18). Ἀφοῦ μέ
τούς Παπικούς δέν μποροῦμε νά τελέσουμε μαζί τήν
Θεία Λειτουργία, ἄρα αὐτοί δέν ἀποτελοῦν Ἐκκλησία.

Μέ πολλές εὐχές
        †   Ὁ     Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας

Ας μην γίνει ο λόγος του
Θεού λόγια... 

Δημοσιεύουμε ένα μήνυμα το οποίο μας απέστειλε
μια εν Χριστώ αδελφή,  * Ορθόδοξη από την Γαλλία
που κατοικεί στην Ελλάδα. Όπως μας είπε η απόφα-
σή της να γράψει ήταν εντελώς αυθόρμητη κατόπιν
μελέτης διαφόρων  άρθρων  που  αναφερόντουσαν
στον πόθο μερικών της αλλαγής της λειτουργικής μας
γλώσσας. Ασφαλώς και δεν είναι δυνατόν από το κεί-
μενο αυτό να έχουμε απαιτήσεις (με την άδειά της έ-
γιναν ελάχιστες  αλλαγές  στην  ορθογραφία  και  την
σύνταξη) όμως θεωρούμε πολύ σημαντική αυτήν την
φωνή που προέρχεται από αλλοδαπή προσήλυτη. Εν-
τύπωση μας έκανε πως προσεγγίζει το θέμα με βαθιά
πίστη και όχι με ορθολογιστικό πνεύμα. Οι νεοφώτι-
στοι πολλάκις  μας  δίνουν  μαθήματα  Ορθοδόξου
πνευματικότητος όταν εμείς που γεννηθήκαμε εντός
της Ορθοδοξίας λοξοδρομούμε σε εσπερίστικες ατρα-
πούς τύπου "Βαρλαάμ".

***
Ευλογείτε. Είμαι ξένη, από την Γαλλία, ζω στην Ελ-

λάδα 20 χρόνια.  Πρώην Καθολική,  ασπάσθηκα την
Ορθοδοξία πριν 7 χρόνια. Έφυγα από το "θέατρο" γι-
ατί μου αποκαλύφθηκε η Αλήθεια. Με την ανάγνωση
της Αγίας Γραφής, του Ψαλτηρίου και τον εκκλησια-
σμό ήρθα σε επαφή με τα αρχαία ελληνικά. Ουδέπο-
τε η  δυσκολία  που  αντιμετωπίζω  στην  κατανόηση
των Γραφών αποτελούσε εμπόδιο στην κοινωνία μου
με το Θεό. Το κάθε τι έχει λόγο που υπάρχει όπως
υπάρχει. Ο Θεός με την χάρη Του αναπληρώνει όλα
μας τα κενά και τις ελλείψεις. Ας μην γίνει ο λόγος
του Θεού λόγια... Ας μην τα φέρουμε όλα κομμένα
και ραμμένα στα ανθρώπινα μέτρα μας. Τόσα φωτει-
νά παραδείγματα σύγχρονων άγιων και γερόντων οι
οποίοι κατείχαν ελάχιστη κατά κόσμον μόρφωση και
όμως ήταν τόσο πλούσιοι κατά Θεόν. Σήμερα γεμίσα-
με απόψεις, όλοι έχουμε απόψεις για τα πάντα. Πολ-
λά λέμε για το Θεό όμως λίγα βιώνουμε από αυτά
που λέμε. Η Ορθοδοξία δεν είναι μια θρησκεία, ένας
σύλλογος, ένας ανθρώπινος οργανισμός, είναι η απο-
κάλυψη του Θεού στην καρδιά του ανθρώπου. Έτσι
το ζω, έτσι αισθάνθηκα όταν με καλωσόρισε. Σε αυτό
το σπίτι εύχομαι να παραμείνω με την χάρη του Θεού
μέχρι να αναχωρήσω για την αιώνια πατρίδα μας. Αυ-
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τή που χάσαμε και ποθούμε όλοι. Τα μυστήρια της
Εκκλησίας υπάρχουν όχι  σαν αυτοσκοπός άλλα σαν
μέσο για να πλησιάσουμε το Θεό. Καρδιακά, όχι εγκε-
φαλικά. Τον Θεό δεν τον βρίσκει κάνεις με  μαθημα-
τική ακρίβεια, για αυτό έλεγε ο μακαριστός Γέροντας
Παΐσιος ότι, ένας αναστεναγμός με πόνο ψυχής αξίζει
1000 "Κύριε ελέησον".

Όλες αυτές οι προσπάθειες να παρεμβαίνουμε αν-
θρώπινα στα μυστήρια της Εκκλησίας, αυτός ο δήθεν
εκσυγχρονισμός για χάρη της "Νέας Εποχής" μας  α-
πομακρύνουν από την Αλήθεια, από τον Θεό τον ίδιο.
Όλα εν σοφία δεν τα έφτιαξε; Δεν διδασκόμεθα από
αυτό που συμβαίνει στην Δύση; Από την πτώση της
ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας για παράδειγμα; Όταν η
καρδιά μας, όταν όλο μας το είναι, στρέφονται στο
Θεό,  τίποτε  δεν  καθίσταται  εμπόδιο  στην  κοινωνία
μας με το Θεό. Ούτε τα αρχαία κείμενα, ούτε το μα-
κρός των λειτουργιών, ούτε το τυπικό, τίποτε από ό-
λα αυτά. Και το μόνο που εύχεσαι: "Θεέ μου, ας μην
τελειώσει ποτέ αυτή η Θεία Λειτουργία"! Όταν είναι
να συναντήσεις το ποθούμενο λίγο σε μέλει το πότε
θα φύγεις! Ποιος θέλει να φύγει  από το σπίτι  του;
Εμείς  άπλα  ας  είμαστε  σε  εγρήγορση.  Ερχόμαστε
σχολιάζουμε και εκφέρουμε άποψη για αυτό που δια-
δραματίζεται στην Εκκλησία η στα της Εκκλησίας. Α-
πό πότε θα βάλουμε εμείς τάξη ή θα  αποφασίζουμε
να αλλάξουμε τους Κανόνες,  λες και  εμείς  ξέρουμε
καλύτερα από το Θεό τι πρέπει να γίνει! Δικό Του εί-
ναι το καράβι, δικό Του και το τιμόνι! Ξέρει  Εκείνος
πώς, και πότε! Για εμάς βαδίζει αργά ο Χριστός! Μας
περιμένει! Αντί να διορθώσουμε το χάλι μας, πάμε να
διορθώσουμε την Εκκλησία, να την φέρουμε στα μέ-
τρα μας, να διορθώσουμε το Θεό! Όταν ο άνθρωπος
επιμένει να επέμβει σε κάτι που είναι μυστήριο, αυτό-
ματα του αφαιρεί την ιδιότητά του. Από θεϊκό το κά-
νει ανθρωπινό. Φροντίζουμε να  ανταποκρίνεται στις
δικές μας επιθυμίες, στα δικά μας θέλω. Πώς θα πε-
ράσουμε καλά, ευχάριστα με τα του Θεού! Δεν μας
ενδιαφέρει εάν αναπαύεται ο Θεός με αυτά, αρκεί να
αναπαυόμαστε εμείς. Όταν κανείς κάτσει σιωπηλά και
ταπεινά και αναπολεί τα γεγονότα της ζωής του, τότε
βλέπει αυτήν την τέλεια ενορχήστρωση της ζωής του
με καθοδηγητή το Χριστό, άγιοι και άγγελοι, το άγγιγ-
μα της Παναγίας.  Τότε καταλαβαίνει  ότι κάθε θέλω
του γίνεται εμπόδιο για τον ίδιο τον εαυτό του για να
συναντήσει το Χριστό.

Προέρχομαι από μια  χώρα που τίποτα δεν θυμίζει
Θεό. Μια  χώρα που η λέξη Θεός έχει γίνει άγνωστη
και στα μικρά παιδιά, που, ούτε καν πλέον για  τυπι-
κούς λόγους, δεν αναφέρεται το όνομά Του, που οι
άνθρωποι έχουν ξεχάσει την ύπαρξή Του. Μεγάλωσα
χωρίς εξωτερικά σημάδια της παρουσία του Χριστού
στην ζωή μου. Χωρίς να γίνει αντιληπτός, όμως, οδη-
γούσε τα βήματά μου. Ας μην τα καταλαβαίνουμε ό-
λα! Ο Θεός ενεργεί, εργάζεται για κάθε ψυχή! Είναι ο
μόνος που μας αγαπάει! Ζείτε σε έναν τόπο, την Ελ-
λάδα, τόσο ευλογημένο, τόσο αγιασμένο, τόσο χαρι-
τωμένο από το Θεό. Τόσες ευλογίες έχετε από τον
Άγιο Θεό. Την παρουσία των Αποστόλων, πλήθος Α-

γίων και Μαρτύρων, το Άγιο Όρος, τα μοναστήρια,
την Αγία Ορθόδοξη Εκκλησία, τα μυστήρια, την σκέ-
πη της Παναγίας, τον ζώντα Θεό! Τα πάντα σας έδω-
σε! Υπάρχουν άνθρωποι, έξω στον κόσμο, που  πο-
θούν και ψάχνουν αυτό που ο Θεός σε εσάς έδωσε
απλόχερα. Μη το σκορπίζετε! Εμείς οι Ορθόδοξοι θα
δώσουμε φοβερό λόγο στο Θεό για αυτήν την  απι-
στία  !    * Danielle Bonny                          impantokratoros.gr

ΤΟ ΟΡΓΩΜΑ

Ὁ ἥλιος λάμπει ἐπάνω ἀπὸ τὰ βρεγμένα χωράφια.
Χαμογελάει  ὡσὰν  βασιλεύς,  εὐχαριστημένος  ἀπὸ
τοὺς  ἀνθρώπους  του.  Τὰ  φρεσκοπλυμένα  πεῦκα
δέχονται τὸ φῶς του μὲ πολλὴ χαρά. Στὴν ἄκρη ἀπὸ
κάθε  φύλλο  των  λάμπει  και  ἀπὸ  μιὰ  δροσοσῖαλιά.
Ἀγνάντια ἡ θάλασσα στέλλει  τὴ μυρωμένη ἁλμύρα
της, νὰ ἀνταμώσῃ τὸ μύρο τοῦ θυμαριοῦ. Μέσα στὴν
ἀπέραντη γαλήνη φλώρια καὶ καρδερῖνες καὶ σπίνοι
δοκιμάζουν τὶς φωνοῦλές των σὲ νέους κελαδισμούς.
Καὶ  πέρα  στὰ  πλάγια  τὸ  τσοπανόπουλο  ἔβγαλε  τὰ
πρόβατα στὴ βοσκὴ καὶ παίζει τὴ φλογέρα του.

Ὁ κυρ - Πανάγος φθάνει μὲ τὸν ψαρῆ καὶ τὸ ντορῆ
καὶ μὲ τ’ ἀλέτρι. Κρεμάει στὸ μεγάλο πεῦκο τὸ ταγάρι
του μὲ τὸ μαῦρο ψωμί, τὸ τυρὶ καὶ τὴ ντομάτα καὶ
ἀκουμπάει στὴ ρίζα του τὸ σταμνὶ μὲ τὸ νερὸ καὶ ὅλα
τὰ χρειαζούμενα.

Ψάχνει ὁ κυρ - Πανάγος γιὰ τὰ παλιά σημάδια τῶν
αὐλακιῶν μεσ’ τὸ χωράφι. Μὰ πρὶν ἀρχίσῃ τὸ ἔργο
του,  βγάζει  τὸ  σκοῦφό  του  καὶ  κοιτάζει  πρὸς  τὰ
οὐράνια. Κοιτάζει θαρρετά, ὡσὰν κάποιο γνώριμο νὰ
βλέπῃ ὑψηλὰ στὴ γαλάζια σκέπη τ’ οὐρανοῦ. Κάμνει
τὸ σταυρό του τρεῖς φορές:

—Εὐλογημένη ἡ χρονιά!... Καὶ βάζει πάλι τὸ σκοῦ-
φό του στὴν ἀσημένια κορυφή του. Φτύνει στὶς δυὸ
παλάμες του τὶς ροζιασμένες ἀπὸ τὴ δουλειά, πιάνει
γερὰ τ’ ἀλέτρι ἀπὸ τὴ χειρολάβα καὶ μιλάει φιλικὰ μὲ
τοὺς συντρόφους του:

—Ἄϊντε, ψαρῆ μου. ῎Ελα, ντορῆ μου. Τράβα.
Ἀρχίζει τ’ ὄργωμα τῆς γῆς. Αὐλάκια βαθιὰ χαράζον-

ται στὸ χῶμα. Σὲ λίγο λάμπει ἀπὸ τὴ χαρὰ καὶ ἀπὸ
τὸν ἱδρῶτα τὸ μέτωπο τοῦ κυρ Πανάγου· λάμπουν
καὶ τῶν ἀλόγων τὰ καπούλια ὡσὰν ἀτσάλι καὶ ἐκεῖνα
φιλότιμα προβαίνουν καὶ στ’ ὄργωμα ἐξοδεύουν ὅλη
τὴ δύναμί των.

Ἀγναντεύω μὲ θαυμασμὸ τὸ γέρο ἐξωμάχο καὶ ὅλο
τὸν βλέπω νὰ μεγαλώνῃ παράξενα στὰ μάτια μου.
Ὅλα  τὰ  ἄλλα  μοῦ  φαίνοντα  μικρὰ  μπροστά  του.
Μικρή πολιτεία πέρα με τὴ μάταιη βουή της. Μικροὶ
οἱ κύριοι καὶ οἱ κυράδες, ποὺ περνοῦν με χάχανα στὰ
αὐτοκίνητα. Μικροὶ οἱ ἀκαμάτηδες, ποὺ βγαίνουν στὰ
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χωράφια γιὰ περίπατο. Μόνο ὁ γέρο ἐξωμάχος εἶναι
ἀληθινὰ μεγάλος.

Ὁ ἥλιος χρυσώνει τὸ ψημένο μέτωπό του. Καὶ ὁ
πρωϊνὸς ἀέρας μπαινει ἀπὸ τ’ ἀνοικτό του στῆθος καὶ
χαϊδεύει τὸ κορμί του, κορμὶ σφικτὸ ὡσὰν τὸ  πουρ-
νάρι. Τὰ μάτια του ξεγελιούνται ἀπὸ τὴ χαρὰ καὶ βλέ-
πουν ἀπὸ τώρα τα ὁλόξανθα στάχυα νὰ κυματίζουν,
στολισμένα με πλῆθος παπαροῦνες ὁλοκόκκινες. Καὶ
ὅλο μιλάει φιλικὰ μὲ τοὺς συντρόφους του:

—Ἄϊντε, ψαρῆ μου. Ἔλα, ντορῆ μου. Τράβα. Στὴ
μέση στὸ χωράφι ὑψώνεται τὸ γιγάντειο πεῦκο. Τὸν
καρτερεῖ γιὰ μεσημέρι. Στὸν ἥσκιό του θα ξεϊδρώσῃ,
θὰ φάγῃ καὶ θὰ γείρῃ. Θὰ ἔχῃ γιὰ προσκέφαλο τὰ μυ-
ρωμένα χαμόκλαδα τοῦ σχίνου.

Στέκω καὶ τὸν θαυμάζω ἄλλη μιὰ φορά. Γυρίζει καὶ
μὲ βλέπει. Βγάζω τὸ καπέλλο μου.

—Γεια σου, μοῦ λέγει, ἁπλᾶ, νομίζοντας πὼς τὸν
καλημερίζω.

Μὰ δὲν ἦτο καλημέρισμα αὐτό, ποὺ ἔκαμα. Ἦτο
κάτι ἀνώτερο·  ἠθέλησα  νὰ  δείξω  ὅλο  τὸ  σεβασμό
μου στὸ γέρο ἐξωμάχο· καὶ ἔβγαλα τὸ καπέλλο μου,
ὅπως τὸ βγάζουν στὴν ἐκκλησία.
   Κατὰ Σπ. Μελᾶν.        ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ Δ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ   1966

ΣΤΟΥΣ ΕΛΑΙΩΝΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑ
ΝΥΚΤΕΡΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ

1. Πᾶνε, ἐπέρασαν πιὰ τὰ ὀπωρικά. Ὁ τρύγος ἐτε-
λείωσε καὶ αὐτός. Τὰ νέα κρασιὰ βράζουν τώρα μέσα
στὰ βαρέλια. Οἱ κληματόβεργες στ’  ἀμπέλια ἀπομέ-
νουν γυμνὲς καὶ οἱ συκὲς ἁπλώνουν τώρα τὰ στακτιὰ
κλαδιά των ὡσὰν ἀπολιθωμένα ξηρόκλαδα.

Τὰ πρωτοβρόχια ἐκαθάρισαν τὴ γῆ ἀπὸ τὰ ξηρό-
χορτα τοῦ καλοκαιριοῦ καὶ ἐπότισαν τοὺς διψασμέ-
νους ἀγρούς. Μὲ τὰ πρωτοβρόχια ἐμπῆκε «τὸ μικρὸ

καλοκαιράκι». Λάμπει πάλιν ὁ ἥλιος μὲ τὶς ζεστές του
ἀκτῖνες, τὰ χορταράκια ὁλοπράσινα στολίζουν μὲ νέα
ἄνοιξι  τὶς  ἄκρες τῶν ἀγρῶν καὶ  τὰ χρυσάνθεμα τὰ
χρυσᾶ, τοῦ ἁγίου Δημητρίου τὰ ἄνθη στολίζουν τὸν
μῆνα Ὀκτώβριο, τὸν Ἁϊδημητρίτη, ὅπως τὸν λέγουν.

2. Ἀκόμη δὲν ἔφεξε καὶ ὁ παπα - Κωνσταντῆς ἐσή-
μανε στοὺς Τρεῖς ῾Ιεράρχας. Καὶ ὁ παπα - Οἰκονόμος
τῆς Παναγίας τὸν ἠκολούθησε ἀμέσως ὡσὰν νὰ τὸν
ἐπερίμενε ἀπὸ ὥρα κρεμασμένος ἀπὸ τὴν καμπάνα.

Τὴν ὥρα, ποὺ ἡ Πούλια ἡ ἀργυροκέντητη εὑρίσκε-
ται στὸ μεσουράνημα, τὴν ὥρα αὐτὴ οἱ νησιωτοποῦ-
λες παίρνουν στοὺς ὤμους των τὰ κοφίνια μὲ τ’ ἀδει-
ανὰ  σακκιά,  περνοῦν  καὶ  τὰ  καλάθια  στὸ  χέρι  καὶ
βγαίνουν πολλὲς μαζί στοὺς ἐλαιῶνες.

Στὸν  ἐλαιῶνα  τώρα,  τὸν  μῆνα  τὸν  Ἁϊδημητρίτη,
συγκεντρώνεται κάθε ἡμέρα τὸ χωριό. Ἐκεῖ τραγού-
δια καὶ χαρά, ἐκεῖ ἐργασία καὶ γέλια, ἐκεῖ ὅλο τὸ χω-
ριὸ «ξεσπιτωμένο».

Ἐκεῖ καὶ ὁ Γέρο - Δῆμος, ὁ πρῶτος νοικοκύρης τοῦ
χωριοῦ,  μὲ  τὰ  περιβόλια  τὰ  ἀλογάριαστα  καὶ  τοὺς
πολλοὺς ὑπηρέτες καὶ τὰ πολλὰ μουλάρια.

Χωμένος στοὺς ἐλαιῶνές του μὲ τὶς ἐργάτριές του
μαζεύει ὁ γέρο - Δῆμος τὶς ἐλιές, ποὺ ἔπεσαν κατα-
γῆς. Βιάζεται νὰ στείλῃ στὴν πόλι τὸ πρῶτο χέρι, τὸ
πρῶτο λάδι του, μὲ τὸ καΐκι τοῦ καπετὰν Νικόλα τοῦ
Παυλάκη. Καὶ γελοῦν τὰ μάτια τοῦ γέρο - Δήμου, καὶ
γελοῦν τὰ χείλη του, γελοῦν καὶ τὰ σταχτιὰ μουστά-
κια του, τὰ μικρὰ και ἀγκαθωτά.

Τὴν ἴδια ὥρα ἡ κυρὰ - Δήμαινα, ἡ πρωτονοικοκυρὰ
τοῦ χωριοῦ, ἑτοιμάζει  τὸ φαγητὸ γιὰ  τοὺς ἐργάτες
ἀπέξω ἀπὸ τὸ καλυβόσπιτο. Μαγειρεύει τὰ καβούρια,
ποὺ ἐσύναξε τὴ νύκτα ὁ γέρο - Δῆμος μὲ τὸ πυροφά-
νι κάτω στὸ ρέμα τῆς Κεχριᾶς.

— Ἆ, κορίτσια μου, γρήγορα καὶ μᾶς ἐπῆρε ἡ νύ-
κτα! παρακινεῖ ὁ γέρο - Δῆμος τὶς ἐργάτριες στὸ μά-
ζεμα μὲ φωνή ζωηρὴ και ἀντηχεῖ ὅλο τὸ βουνὸ καὶ
ὅλο τὸ βαθύρρεμα.

— Ἆ, κορίτσια, καὶ ἔγινε τὸ πιλάφι μας, καὶ ἔγιναν
καὶ τὰ καβούρια!

Καὶ οἱ ἐργάτριες, ὅλες χαρούμενες, ὡσὰν νὰ εἶναι
θυγατέρες του, δὲν ἀργοποροῦν. Μιὰ - μιὰ μαζεύουν
τὶς ἐλιὲς γεμίζοντας τὴν ποδιά των. Ἀπ’ τὴν ποδιά των
ἔπειτα  γεμίζουν  τὰ  καλάθια  καὶ  τὰ  ἀδειάζουν  στὰ
σακκιά. Καὶ ὁ γέρο - Δῆμος φορτώνει τὰ σακκιά, στὰ
ζῷά του καὶ τὰ παραδίδει στοὺς ὑπηρέτες του, νὰ τὰ
μεταφέρουν  στὸ  ἐλαιοτριβεῖό  του,  ποὺ  εἶναι  κάτω
στὴ Χώρα. Καὶ αὐτὸς μ’ ἕνα καλάθι στὸ χέρι περιμα-
ζεύει τὶς ἐλιές, ποὺ ἐσκόρπισαν μακριὰ τ’ ἀνεμοβρό-
χια.

— Νά, καὶ ἄλλη μαυρομάτα, κορίτσια! φωνάζει μα-
ζεύοντας τὴν ἐλιά, ποὺ ἐσκόρπισεν ὁ ἀέρας.

Καὶ τὰ κορίτσια ὅλα γελοῦν ἀπὸ τὴ χαρά τους καὶ
ἀπὸ τὴ χαρὰ τοῦ ἀφέντη των, ποὺ ὅλο καὶ ξαναλέγει:

— Οἱ καημένες οἱ μαυρομάτες! ποῦ θέλετε νὰ μοῦ
πᾶτε; Σᾶς ἀφήνω ἐγὼ νὰ μοῦ φύγετε;

Ὅλος ὁ τόπος, θαρρεῖς, γελᾷ καὶ χαίρεται μὲ τὴ χα-
ρὰ και τὰ γέλια τῶν ἐργατριῶν.

3. Ὅταν περάσῃ ἡ ἑβδομάδα τοῦ ἐλαιώνα, ὥσπου
νὰ  φυσήξῃ  πάλι  νέος βοριᾶς  καὶ νὰ ρίξῃ νέο ἐλαιό-
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καρπο, τὸ «δεύτερο χέρι», ἀρχίζουν τότε τὰ ὄμορφα
βράδια τῶν νυκτεριῶν στὸ φίλεργο χωριό, ποὺ κάθε-
ται  ἐπάνω  στοὺς  βράχους  τῆς  ἀκρογιαλιᾶς  ὡσὰν
κλῶσσα.

Σχίζες  ἀπὸ  δᾳδί,  αναμμένες  στὸ  παραγώνι,  βγά-
ζουν λαμπρὲς φλόγες. Καθισμένες ἐκεῖ κοντὰ οἱ νησι-
ωτοποῦλες ἄλλες πλέκουν, ἄλλες γνέθουν, ἄλλες κεν-
τοῦν. Καὶ ἡ γριά, ἔχοντας τὰ πόδια της ἴσια ἁπλωμέ-
να, βάζει ἐπάνω τὰ λανάρια, της καὶ ἀρχίζει νὰ λανα-
ρίζῃ τὰ μαλλιά. Μὲ αὐτὰ θὰ ὑφάνῃ ἀργότερα τὰ ὑ-
φαντὰ τοῦ χειμώνα τὰ χονδρά.

Μὰ ὁ Γέρο - Δῆμος ἄλλη ἐργασία ἑτοίμασε γιὰ τὶς
ἐργάτριές του μέσα στὶς ἀποθῆκες τοῦ σπιτιοῦ του.
Οἱ σωροὶ ἀπὸ τὸ ἀραποσίτι, ποὺ ἐσύναξε ἀπὸ τοὺς ἀ-
γρούς του, θέλουν ξεκόκκισμα καὶ χρειάζονται γι’ αὐ-
τὸ  πολλὰ  νυκτέρια.  Βιάζεται  νὰ  ἑτοιμάσῃ  γρήγορα
τὸν καρπὸ γιὰ τοὺς μύλους, ποὺ ἔχει στοῦ Ἀγᾶ τὸ ρέ-
μα, νὰ μὴν κάθωνται τώρα μὲ τὰ πολλὰ νερά. Καὶ ἡ
κυρὰ Δήμαινα ἑτοιμάζει νὰ προσφέρῃ σὲ ὅλους ἀπὸ
τὸ ὡραῖο πετιμέζι, ποὺ ἔκαμε τὸν καιρὸ τοῦ τρύγου.

Τὰ κορίτσια κάθονται στὸ πάτωμα καὶ μὲ τὰ δά-
κτυλα τῶν ποδιῶν στηρίζουν μιὰ χονδρή σιδερένια
λεπίδα. Τὴν κρατοῦν ἴσια καὶ παίρνοντας καλαμπόκια
τὰ κτυποῦν ἔνα - ἕνα μὲ δύναμι ἐπάνω στὴν κόψι τῆς
λεπίδας. Καὶ πέφτουν σωρός οἱ σπόροι τοῦ καλαμπο-
κιοῦ, κατακίτρινοι ὡσὰν κόκκοι κεχριμπαριοῦ μὲ ἕνα
μοναχὰ λευκὸ ματάκι. Ἡ μονότονη αὐτὴ ἐργασία μὲ
τοὺς  μονότονους  κτύπους  τοῦ  ἀραποσιτιοῦ  ἐπάνω
στὴ λεπίδα ἐξακολουθεῖ ἕως τὰ μεσάνυκτα, ὥσπου νὰ
λαλήσῃ ὁ πρῶτος πετεινὸς καὶ πέραν ἀκόμη. Γιατὶ οἱ
ἱστορίες καὶ τὰ παραμύθια τοῦ γέρο - Δήμου δὲν τε-
λειώνουν τόσον γρήγορα καὶ κάμνουν τὰ κορίτσια νὰ
γελοῦν μὲ τὴν καρδιά των.

4. Στὸ μεταξὺ ἐφύσηξε πάλι ὁ βοριᾶς καὶ ἔρριξε
καταγῆς νέο ἐλαιόκαρπο. Καὶ πάλι οἱ ἐργάτριες μὲ τὰ
καλάθια στὰ χέρια βγαίνουν στοὺς ἐλαιῶνες νὰ συνά-
ξουν τὸν καρπό, τὸ «δεύτερο χέρι». Πρὶν βραδυάσῃ,
σειρὰ ὁλόκληρη ἀπὸ ζῷα φορτωμένα κατεβαίνει τὸν
κατηφορικὸ ἐλαιῶνα. Εἶναι τοῦ γέρο – Δήμου τὰ μου-
λάρια, ποὺ κουβαλοῦν στὸ χωριὸ φορτώματα ἀπὸ ε-
λιές.

Καὶ βιάζονται τὰ ζῷα ἀγκομαχῶντας στὸν κατήφο-
ρο, ἐδῶ νὰ πέσουν, ἐκεῖ νὰ σταθοῦν, ὡσὰν μεθυσμέ-
να. Καταϊδρωμένα φυσομανοῦν, κοντοστέκονται. Καὶ
ἠχοῦν τὰ κουδουνάκια στὸ λαιμό των καὶ πλαταγοῦν
τὰ μαστίγια τῶν ἀγωγιατῶν, ποὺ βιάζονται νὰ φθά-
σουν στὸ χωριό,  νὰ κουβαλήσουν τὸν ἐλαιόκαρπο,
μὴν ἔμπῃ ὁ Σποριᾶς μὲ ἀνεμοβρόχια.
                                     ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ Δ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ   1966

Γιατί μας φανερώνει
πράγματα ο Άγιος

Φανούριος
27  Αυγούστου,  του  Αγίου  Φανουρίου  και  φτιά-

χνουμε φανουρόπιτα.
Πώς έγινε όμως αυτή η σύνδεση του Αγίου με τα

χαμένα αντικείμενα;

Η πίτα του Αγίου Φανουρίου είναι  μια νηστίσιμη
πίτα που φτιάχνεται στην μνήμη του Αγίου (27/08)
και προσφέρεται στους πιστούς ως ευλογία.

Συνήθως η Φανουρόπιτα παρασκευάζεται με επτά
ή εννιά υλικά!

Σίγουρα είναι ένα έθιμο που ξεκίνησε από μια ευ-
λαβική χειρονομία των πιστών (κυρίως από το γυναι-

κείο φύλλο και το όνομα του έχει συνδεθεί με την
εύρεση απολεσθέντων αντικειμένων αλλά και προσώ-
πων) και δεν νομίζουμε ότι υποκρύπτει κάτι το αντι-
κανονικό ή το άσχημο. Άλλωστε αν επρόκειτο για κά-
τι το οποίο αλλοίωνε την λατρευτική τάξη και ήταν
αντίθετο με την εκκλησιαστική μας παράδοση, η εκ-
κλησία είχε τον χρόνο και τον τρόπο να το διορθώσει
και να το αποτρέψει.

“Ο νεοφανής Άγιος Φανούριος είναι, στη λαϊκή μας
παράδοση, μέγας ευρετής απωλεσθέντων  αντικειμέ-
νων. Αυτή ακριβώς η ιδιότητα δημιoύργησε το  ιδιό-
τυπο λατρευτικό υπόβαθρο της προσφοράς κατά την
ημέρα της εορτής του (27 Αυγούστου) εθιμικών άρ-
των και γλυκισμάτων, τα οποία, αφού ευλογηθούν α-
πό τον ιερέα, μοιράζονται στους παρευρισκομένους.

Ο Φανούριος φανερώνει! Η λατρεία του Αγίου Φα-
νουρίου φαίνεται ότι ξεκινά από τη Ρόδο, όπου κατά
την παράδοση βρέθηκε η εικόνα του, όταν έσκαβαν
σε ερείπια παλαιού ναού έξω από τα τείχη της πόλης.
Ο Μητροπολίτης Ρόδου Νείλος (1355-1369) διάβασε
την επιγραφή “Άγιος Φανούριος”. Παρίστανε ένα νέο
ντυμένο  με  στρατιωτική  ενδυμασία, που  κρατούσε
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σταυρό με λαμπάδα και ήταν πλαισιωμένος από 12
σκηνές του μαρτυρίου του. Ο Μητροπολίτης  καθιέ-
ρωσε ημερομηνία εορτής του Αγίου την ημέρα εύρε-
σής του.

Από τη Ρόδο η λατρεία του εξαπλώθηκε στα κοντι-
νά νησιά και κυρίως στην Κρήτη, όπου υπάρχουν σή-
μερα τρία σπουδαία μοναστήρια και δεκάδες ναοί στα
οποία τιμάται .

Στην προσφορά άρτων και γλυκισμάτων προς τον
Άγιο Φανούριο και πιο συγκεκριμένα η Φανουρόπιτα,
παρασκευάζεται “για να συγχωρέσει ο Θεός την μάνα
του Αγίου”. Η παράδοση που σχηματίστηκε, στην ά-
γνωστη βιογραφία του είναι ότι: η Μητέρα του ήταν
αμαρτωλή. Ήταν λέει η παράδοση σκληρή, άπονη και
αυστηρή με τους φτωχούς και τους συμπεριφερόταν
πολύ σκληρά και απάνθρωπα. Μάλιστα για τον  αμε-
τανόητο χαρακτήρα της πήγε στην κόλαση. Προσπά-
θησε να τη σώσει ο γιος της, αλλά η κακία της δεν
τον άφησε.!

Τότε ο Άγιος Φανούριος ζήτησε μια χάρη: Να μην
πηγαίνουνε πράμα γι’αυτόν, μόνο για τη μάνα του για
να λένε να την συγχωρέσει ο Θεός…”

Οι παραλλαγές της παράδοσης για την αμαρτωλή
μητέρα του Αγίου Φανουρίου που ακούγονται σ’ όλη
την Ελλάδα είναι  δεκάδες.  Ακόμη και ως  ειδωλολά-
τρις που δεν ασπάστηκε το Χριστιανισμό αναφέρεται.
Ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης σημειώνει στο διήγημά
του “Γουτού Γουπατού” – χωρίς να αναφέρει τίποτα
περισσότερο: “Όσοι επικαλούνται τον Άγιο  Φανούρι-
ον οφείλουν να λέγουν: Θεός σχωρέσ’ τη μητέρα του
Αγίου Φανουρίου. Θεός σχωρέσ’ την.” (Νίκος & Μαρία
Ψιλάκη, “Το ψωμί  των Ελλήνων και  τα γλυκίσματα
της λαϊκής μας παράδοσης”)

“Τον Άγιο Φανούριο έκανε αρκετά δημοφιλή η πα-
ρήχηση του ονόματός του προς το φαίνω,  φανερώ-
νω. Είναι  ο Άγιος που φανερώνει τα χαμένα ζώα ή
πράγματα κ.α. Εννοείται  ότι  το αίτημα συνοδεύεται
και με ορισμένα τάματα. Π.χ. οι άνθρωποι όταν έχουν
πράγμα χαμένο τάζουν: Άγιε μου Φανούριε, φανέρω-
σέ μου το… και θα σου κάνω μια Φανουρόπιτα για
την ψυχή της μάνα σου! Ύστερα βρίσκουν αυτό που
έχασαν. Τότε κάνουν μια Φανουρόπιτα και τη μοιρά-
ζουν στον  κόσμο  λέγοντας:  “Πάρτε  να  σ’χωρέστε”
(δηλαδή τη μάνα του Αγίου).

“Για τον Άγιο Φανούριο ο λαός μας λέει πολλά. “Εί-
ναι ο Άγιος”, λένε “που φανερώνει τα κλεμμένα ζα και
τα χαμένα πράγματα”. Σε άλλους τους φανερώνει τον
καλό δρόμο. “Του φέγγει”, λέει  ο λαός για κάποιον
που πάει  καλά στην ζωή του. “Του φέγγει  ο Άγιος
Φανούριος”.  Γι’αυτό  στις  εικόνες  παριστάνεται  να
κρατάει στο χέρι κερί αναμμένο και να φωτίζει. ”(Βα-
σίλη Λαμνάτου, “Οι μήνες στην αγροτική και ποιμενι-
κή ζωή του λαού μας”)

“Στην Κύπρο, στην Κρήτη και σε άλλες περιοχές, ο
Άγιος μπορεί να φανερώσει στην κάθε ανύπαντρη κο-
πέλα το μέλλοντα σύζυγό της! “Οι ανύπαντρες κοπέ-
λες που θέλουν να παντρευτούν ετοιμάζουν  φανου-
ρόπιτα για να φανερωθεί ο υποψήφιος γαμπρός”.

Στη Σκιάθο “πίτα στον Άγιο τάζουν και οι γυναίκες
που τον παρακάλεσαν να τους φανερώσει το γαμπρό
που θα κάμουν στην κόρη τους”.

Στη Φλώρινα, η φανουρόπιτα (που την πάνε οι ε-
λεύθερες κοπέλες στην εκκλησιά) χρησιμοποιείται ως
μέσον με ένα κομμάτι που βάζουν κάτω απ’το προσ-
κέφαλο για να τις φανερώσει ο Άγιος στον ύπνο τους
το μέλλοντα σύζυγο.                                     guess.gr

Η πνευματική εργασία που
κάνετε να μην γίνεται

αντιληπτή
Του Αγίου Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτη

Ό,τι  κάνει  ο  καλός  εαυτός  μας,  να  μην το
παίρνει είδηση ο κακός «Μη γνώτω η αριστερά σου
τι ποιεί η δεξιά σου».

«Αριστερά» είναι ο αντίθετος εαυτός μας, που  ό-
ταν το πάρει είδηση, θα τα χαλάσει όλα. Ο αντίθετος
είναι  ο  κακός  εαυτός  μας.  Νέος  είναι  ο  εν  Χριστώ
εαυτός μας, ενώ ο άλλος είναι ο παλαιός. Χρειάζεται
τέχνη για να μην παίρνει είδηση ο παλαιός.  Χρειάζε-
ται τέχνη και κυρίως η Χάρις του Θεού. Υπάρχουν με-
ρικά μυστικά. Το Ευαγγέλιο μας προτρέπει πως πρέ-
πει να προλαμβάνουμε ορισμένα πράγματα που μας
δυσκολεύουν στον αγώνα μας.

Λ.χ.  θέλετε  να γευθείτε  μια  χαρά από  τον Θεό.
Ποιο είναι το μυστικό εδώ; Έστω ότι την πιστεύετε
και τη ζητάτε τη χαρά και λέτε «δεν μπορεί παρά να
μου τη δώσει ο Θεός». Εκείνος δεν την δίνει. Και αι-
τία είστε εσείς οι ίδιοι. Όχι ότι ο Θεός δεν θέλει να τη
δώσει, αλλά  το μυστικό είναι η δική σας απλότης και
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απαλότης. Όταν λείπει η απλότης και λέτε: θα κάνω
αυτό και ο Θεός θα μου δώσει αυτό που ζητώ, δεν
γίνεται.

Απλά, απαλά θα κάνετε το καθετί. Δεν θα κάνετε
τίποτα με σκοπιμότητα. Να μη λέτε, θα κάνω έτσι, γι-
α να έρθει αυτό το αποτέλεσμα, αλλά θα το κάνετε έ-
τσι απαλά, χωρίς να το ξέρετε. Δηλαδή προσεύχεσθε
απλά και  δεν  σκέφτεστε  τι  θα  χαρίσει  ο  Θεός  μες
στην ψυχή σας. Δεν κάνετε υπολογισμούς. Να μην το
συζητάτε αυτό με τον εαυτό σας. Όταν λέτε την ευ-
χή, να τη λέτε απαλά, απλά και να μην σκέπτεσθαι
τίποτε άλλο παρά μόνο την ευχή.

Η καρδιά σας να είναι απλή, όχι διπλή και  ανειλι-
κρινής, αγαθή και όχι πονηρή και ιδιοτελής. Την απλή
και αγαθή ψυχή όλοι την επιζητούν, αναπαύονται σε
κείνη, την πλησιάζουν χωρίς φόβο, χωρίς υποψία. Και
η ίδια ζει με εσωτερική ειρήνη, έχει αγαθή σχέση μ’
όλους τους ανθρώπους και μ’ όλη την κτίση. Ο αγα-
θός άνθρωπος δεν έχει πονηρούς λογισμούς,  ελκύει
την Χάρη του Θεού. Κυρίως η αγαθότητα και η απλό-
τητα ελκύουν τη Χάρη του Θεού. Είναι προϋποθέσεις
για να έρθει ο Θεός και «μονήν ευρήσει». Στην Αγία
Γραφή ο λόγος του Θεού μας λέει καθαρά για την α-
πλότητα «αγαπήσατε  δικαιοσύνην  οι  κρίνοντες  την
γην, φρονίσατε περί του Κυρίου εν αγαθότητι και εν
απλότητι καρδίας ζητήσατε αυτόν…» (Σοφ. Σολ. 1,1).

Απλότητα και αγαθότητα.
Αυτό  είναι  το  παν,  για  ν’  αποκτήσετε  την  Θεία

Χάρη.  Πόσα  μυστικά  υπάρχουν  στην  Αγία  Γραφή!
«κακότεχνος  ψυχή»  είναι  η  κακοφτιαγμένη  ψυχή,
αυτή  που  κατασκευάζει  το  κακό.  Ούτε  εισέρχεται,
ούτε κατοικεί η Θεία Σοφία σε μια τέτοια ψυχή. Όπου
υπάρχει  διαφθορά  και  δολιότητα,  δεν  εισέρχεται  η
Χάρη του Θεού.                              ekklisiaonline.gr

Το μυστικό του Αγίου
Πορφυρίου

Ανδρέα Χριστοφόρου 
Πρωί της εικοστής εβδόμης Νοεμβρίου και κατά τις

11:00  δέχομαι  το  πιο  ευχάριστο  τηλεφώνημα  από
τον πιο ευχάριστο Επίσκοπο, αδελφό και φίλο, τον
Πανιερώτατο Μητροπολίτη Μόρφου κ Νεόφυτο:«Ταις
αυτού Αγίαις Πρεσβείαις ελέησον και σώσον ημάς, εί-
πε και συμπλήρωσε: Αδελφέ, σήμερα έγινε η αγιοκα-
τάταξη του Αγίου πια Πατρός ημών Πορφυρίου του
Διορατικού»!

Χτες πρωί με ξαναπήρε ο Πανιερώτατος και μου
είπε: «Σε εντέλλομαι ως Επίσκοπος της Εκκλησίας,
όπως ήδη είπα και σε άλλους, να γράψεις κάτι για
τον άγιο Πορφύριο».

Να πω σήμερα, ότι δεν συστέλλομαι; Να πω ότι
δεν ντρέπομαι, εγώ να μιλήσω γι’ αυτόν που  ζή-
σαμε από το 1980, που γευτήκαμε, ως οικείο του
Τριαδικού Θεού, που όλος ο κόσμος υποκλινόταν
στην άφθαστη ταπείνωση, απλότητα, εκούσια ηπι-
ότητα, καταστάσεις που κρύβονταν μέσα στο  εκ-
πληκτικό χάρισμα της Διορατικότητας που είχε;

Σε παρακαλώ Άγιε Πορφύριε, φώτισε με να γρά-
ψω για σένα αυτά που έχω μέσα στην καρδιά μου!

Το διορατικό χάρισμά του, για το οποίο έχουν
γραφτεί πολλά, ήταν αυτό που άμεσα  αντιλαμβα-
νόσουν όσες φορές και να τον έβλεπες.

Πιστέψετε με όμως, όσο και να φαίνεται  ανόη-
το, δεν γοητεύτηκα ποτέ από αυτό το θεϊκό χάρι-
σμα, γιατί η καρδιά μου δεν είχε αυτό πρώτιστα α-
νάγκη,  αλλά  να  καταλάβει  πως  λειτουργούσε  η
καρδιά του, ποια ήταν η βαθύτερη σχέση του με
τον Θεό.

Ποιο ήταν το Μυστικό του Αγίου Πορφυρί-
ου;

Δεν μου έδωσε ποτέ την εντύπωση του Γέροντα
που απαιτούσε με τρόπο, υπακοή σε αυτά που σου
έλεγε, αλλά, ενώ μιλούσε αυθεντικά κατ᾿  ευθείαν
στη συνείδηση σου, σου άφηνε μια τέτοια ελευθε-
ρία, που προκαλούσε το φιλότιμο.

Ενώ σου έλεγε απίστευτα πράγματα και σου α-
πεκάλυπτε όλα τα κεκρυμμένα για να σε βοηθήσει,
αυτό που κυριαρχούσε στην αποκαλυπτική αυτή ε-
πικοινωνία ήταν η εν Χριστώ ταπείνωση και αγάπη,
χωρίς κανένα συναισθηματισμό.

Ποιο όμως ήταν το Μυστικό του;
Η διόραση, η απλότητα, η ταπείνωση, η διαρκής

επικοινωνία του με τον Τριαδικό Θεό, ήταν κατα-
στάσεις εμφανέστατες. Είχε γίνει το φώς της γης,
το άλας, η πόλις επί όρους κειμένη!

Ο μέγας αυτός άγιος, που ήταν ανάμεσά μας, ό-
πως και άλλοι άγιοι που ζήσαμε, ο Γέροντας Παΐσι-
ος, ο Γέροντας Ιάκωβος Τσαλίκης, ο Γέροντας Ευ-
μένιος του Λοιμωδών νόσων, o Γέροντας Σωφρόνι-
ος  του  Έσσεξ,  ο  Γέροντας Αμβρόσιος της μονής
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Δαδίου, και άλλοι που γνωρίζουμε, είχαν ένα κοινό
μυστικό που επιμελούνταν καθημερινά και διαρκώς
στην καρδιά τους:

Τη διαρκή Μετάνοια!

Μας αποκάλυψε ο άγιος Πορφύριος το μυστικό
του αυτό στην  τελευταία  επιστολή  του  προς  τα
Πνευματικά του παιδιά.

Παρόμοια επιστολή άφησε και ο Γέρων Παΐσιος.
Ο Γέρων Ιάκωβος, τι άλλο απεκάλυπτε, όταν σε

κάθε φράση του προς οποιονδήποτε, έλεγε: «Με
συγχωρείτε»!

Ο Γέρων Σωφρόνιος του Έσσεξ, επανευαγγελίζει
την Θεολογία λέγοντας ότι έβλεπε το άκτιστο Φώς,
μετά από οδυρμό Μετανοίας.

Ομολογούν  οι  Άγιοι  αυτοί  την  αμαρτωλότητά
τους ενώπιον όλης της Εκκλησίας, με τόση συντρι-
βή και ζητούν τη συγχώρεση όλων.

Αυτά τα λόγια που είναι στην επιστολή του αγί-
ου Πορφυρίου, δεν είναι ταπεινολογίες, είναι  παγ-
κόσμια εξομολόγηση, που μας αποκαλύπτει ποιο ή-
ταν το μυστικό του: «Η αδιάλειπτη Μετάνοια».

Έγινε ο ταπεινός Πορφύριος ακόλουθος του Αγί-
ου Ιωάννου του Θεολόγου που γράφει: «Αν είπω-
μεν ότι αμαρτίαν ουκ έχωμεν, εαυτούς πλανώμεν
και η αλήθεια ούκ έστι μεθ ημών».

Μας καθορίζει  ο Ευαγγελιστής Ιωάννης εδώ τι
είναι πλάνη: «Η έλλειψη συνείδησης αμαρτωλότη-
τας».

Έγινε ο ταπεινός Πορφύριος ακόλουθος του Αγί-
ου Ιωάννη της Κλίμακας, που γράφει στην κλίμακα
στο κεφάλαιο για την υπερηφάνεια προς το τέλος,
ότι του ομολογεί ο πονηρός, ότι δεν τον νικά τίπο-
τα άλλο παρά η διαρκής Μετάνοια ενώπιον του Κυ-
ρίου.

Γνώριζε ο ταπεινός Πορφύριος τον άγιο Συμεών
τον Θεολόγο που αποκαλύπτει στο γραπτά του ότι
του εμφανιζόταν ο Χριστός και του έλεγε: «Μη α-
ποστείς της Μετανοίας επιμελούμενος, η γαρ  τοι-

αύτη, μετά της εμής ευσπλαχνίας ενουμένη,  εξα-
λείφει πάντα τα ανομήματα»

Περισσότερο όμως είχε ο άγιος Πορφύριος διαρ-
κώς συναίσθηση ,τον λόγο του Χριστού μας και
του Τιμίου Προδρόμου: «Μετανοείτε, ήγγικε γαρ η
Βασιλεία των Ουρανών».

Γνώριζε ο ταπεινός Πορφύριος ότι  η Μετάνοια
ως μυστήριο της Εκκλησίας θεμελιώνεται στις  εν-
τολές του Ευαγγελίου.

Γνώριζε ότι δεν μπορεί να αγαπήσει τον Χριστό
αν δεν τηρεί τις εντολές Του, αν δεν τις φυλάσσει
εντός της καρδίας του ως τον Θησαυρό των αγα-
θών και ότι αυτή η φύλαξη μαζί με την εγρήγορ-
ση, την αγρυπνία του νου και τη διάθεση να ακο-
λουθήσει τον Χριστό γεννούσαν την Μετάνοια και
προσευχόταν  από  βάθους  καρδίας  και  διαρκώς:
«Άφες ημίν τα οφειλήματα ημών ως και ημείς αφί-
εμεν τοις οφειλέταις ημών!».

Γνώριζε ότι η Μετάνοια είναι το επίκεντρο της
προσευχής του γιατί: «Πας ο ταπεινών εαυτόν  υ-
ψωθήσεται και ότι ο καταβάς, ούτος εστίν ο ανα-
βάς»

Γνώριζε, ότι η Μετάνοια, ως Μυστήριο της  Εκ-
κλησίας, ενεργοποιεί  όλα τα Μυστήρια με πρώτο
το Βάπτισμα, την εξομολόγηση, τη Θεία Κοινωνία.

Γνώριζε  ο άγιος του Θεού παιδιόθεν,  ότι  κάθε
φορά που κοινωνούσε, έπαιρνε την άφεση τον α-
μαρτιών και την αιώνιο ζωή.

«Εις  άφεσιν αμαρτιών και  εις  ζωήν την  αιώνι-
ον!», λέγει ο λειτουργός και κοινωνών τον λαό Ιε-
ρέας.

Γνώριζε ότι με την άφεση των αμαρτιών που ε-
λάμβανε όταν κοινωνούσε, άνοιγε η πύλη της Αιω-
νίου Ζωής, που είναι η γνώση του Πατρός και του
Υιού και του Αγίου Πνεύματος και ότι γνώση στην
Εκκλησιαστική γλώσσα σημαίνει κοινωνία ζωής.

Το Μυστικό, του αγίου Πορφυρίου, ήταν η διαρ-
κής επιμελημένη Μετάνοια και εκζήτηση αφέσεως
των αμαρτιών.

Το Μυστικό αυτό, που έκρυβε μια ζωή, άφησε
να ξεχειλίσει στην τελευταία επιστολή του: «Από
μικρό παιδί  είχα κάνει  πολλές αμαρτίες οι  οποίες
μέχρι σήμερα έγιναν πάρα πολλές. Ο κόσμος, όμως
με πήρα από καλό και όλοι φωνάζουνε, ότι είμαι ά-
γιος, Εγώ όμως αισθάνομαι ότι είμαι ο πιο αμαρτω-
λός άνθρωπος του κόσμου. Όσα ενθυμόμουνα βέ-
βαια τα  εξομολογήθηκα,  με  συγχώρεσε  ο  Θεός.
Αλλά όμως τώρα έχω ένα συναίσθημα ότι και τα
πνευματικά μου αμαρτήματα είναι πάρα πολλά και
παρακαλώ όσοι με έχετε γνωρίσει να κάνετε προσ-
ευχή για μένα, γιατί και εγώ όσο ζούσα, πολύ τα-
πεινά έκανα προσευχή για σας».

Ποιο είναι το Μυστικό του Αγίου;
Η  Μετάνοια  που  περικλείεται  μέσα  στα  λόγια

του Πάτερ Ημών: «Άφες ημίν τα οφειλήματα ημών
ως και ημείς αφίεμεν τοις οφειλέταις ημών»!
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Ποιο είναι το βαθύτερο Μυστικό του Αγίου Πορ-
φυρίου;

Λέει, ότι ο κόσμος με πήρε για καλό και όλοι με
φωνάζουμε Άγιο. Εγώ όμως αισθάνομαι ότι είμαι ο
πιο αμαρτωλός άνθρωπος του κόσμου.

Τι αποκαλύπτουν αυτά τα λόγια;
Ότι ο άγιος είχε επίγνωση ότι ζούσε μέσα του ο

Θεός, και ο Θεός τον συγχωρούσε αλλά του απε-
κάλυπτε βαθύτερα και βαθύτερα την αμαρτία του,
που ονομάζει πνευματική, δηλαδή καρδιακή.

Αμαρτία στα παιδικά χρόνια, αμαρτία και στα γε-
ράματα. Μας αποκαλύπτει  ο  άγιος  λίγο  πριν  τον
θάνατο και όντας σε μεγάλο βαθμό τελειότητας, το
διάγραμμα  της  αμαρτίας  που  γίνεται  στην  αρχή
αντιληπτή σαν πράξη, αργότερα σαν λογισμός και
στο τέλος σαν επιθυμία, σαν πνευματική, καρδιακή
αμαρτία.

Μας αποκαλύπτει ο άγιος Πορφύριος με αυτά τα
λόγια ότι όσο γινόταν μέτοχος της Θείας Ζωής, τό-
σο εμβάθυνε μέσα του η όραση της αμαρτίας, ενώ
εξωτερικά φαινόταν μόνο το Φώς γι αυτό και τον
φωνάζανε οι άλλοι άγιο.

Μας αποκαλύπτει ο άγιος και το διάγραμμα της
Πνευματικής του ζωής, ότι όλο τον χρόνο της ζωής
του από μικρό παιδί μέχρι και τη στιγμή που γρά-
φει την πνευματική αυτή διαθήκη του, είχε διαρκή
και επιμελημένη αντίληψη της αμαρτίας αλλά και
της άφεσης των αμαρτιών του.

Η διαρκής επιμελημένη Μετάνοια που προκαλεί
την  άφεση αμαρτιών  και  την είσοδο και  μετοχή
στην Αιώνιο Ζωή, είναι το Μυστικό του Αγίου Πορ-
φυρίου.

Ταις του Αγίου Πορφυρίου πρεσβείαις Χριστέ ο
Θεός ελέησον και σώσον ημάς! Αμήν!
                                                                        immorfou.org.cy

Πώς να καθαρίσετε το
στρώμα του κρεβατιού

σας!
Απαλλαγείτε από τα ακάρεα που «περπατούν» πάνω του
Η τακτική αλλαγή σεντονιών στο κρεβάτι, από μό-

νη  της,  δεν  εξασφαλίζει  σε  καμία  περίπτωση  την
υγιεινή του.

Σύμφωνα με έρευνες σε ένα θεωρούμενο ως καθα-
ρό στρώμα μπορεί να ζουν εκατομμύρια ακάρεα σκό-
νης, τα οποία μαζί με τα περιττώματα τους μπορεί να
εισέλθουν στα πνευμόνια μας και  να μας προκαλέ-
σουν μέχρι και κρίση άσθματος.

Δείτε,  λοιπόν,  πώς  θα  πρέπει  να  καθαρίζετε  το
στρώμα σας σωστά και εξασφαλίστε καλύτερη ποιό-
τητα ύπνου.

Με ηλεκτρική σκούπα
Το σκούπισμα με την ηλεκτρική σκούπα είναι ότι

καλύτερο μπορείτε να κάνετε σε εβδομαδιαία βάση.
Ξεκινάτε από το πάνω μέρος του στρώματος και συ-
νεχίζετε  στα  πλαϊνά  και  στις  γωνίες  κατεβαίνοντας

σταδιακά προς τα κάτω. Μπορείτε μία στο τόσο να
γυρίζετε το στρώμα από την ανάποδη και να επανα-
λαμβάνετε. Χρησιμοποιείστε το ειδικό (μικρότερο) εξ-
άρτημα που ενδεχομένως έχει η ηλεκτρική σας σκού-
πα.

Με μαγειρική σόδα

Αν  θέλετε  να  καθαρίζετε  πιο  βαθιά  το  στρώμα,
τότε χρησιμοποιείτε μαγειρική σόδα. Πασπαλίστε στο
στρώμα μαγειρική σόδα και τρίψτε τη σε αυτό με μια
χοντρή βούρτσα. Αφήστε την για 10 λεπτά προκειμέ-
νου να απορροφήσει τις μυρωδιές και στη συνέχεια
αφαιρέσετε την. Μπορείτε να βάλετε μέσα στην σόδα
και λίγες σταγόνες από αιθέρια έλαια για περισσότερο
άρωμα. Όταν τελειώσετε με το τρίψιμο, σκουπίστε
το  στρώμα  με  την  ηλεκτρική  για  να  μην  μείνουν
υπολείμματα.

Νερό και υγρό πιάτων ή αμμωνία
Αν έχετε νωπούς λεκέδες στο στρώμα μπορείτε να

τους αφαιρέσετε με λίγο κρύο νερό και υγρό πιάτων,
με την βοήθεια ενός σφουγγαριού ή μιας πετσέτας.
Ενώ αν οι λεκέδες είναι εκεί για καιρό θα χρειαστεί να
επιμείνετε περισσότερο αντικαθιστώντας το κρύο με
ζεστό νερό και προσθέτοντας στο μείγμα αμμωνία.

Τακτικό γύρισμα από όλες τις πλευρές
Μην ξεχνάτε πως είναι απαραίτητο να γυρνάτε το

στρώμα από την ανάποδη πλευρά τουλάχιστον κάθε 
1,5 μήνα (6 εβδομάδες) έτσι ώστε να μην υφίσταται
την πίεση του σώματος σας μόνο από τη μία πλευρά
και  «βουλιάξει»  με τον  καιρό.  Αν το στρώμα είναι
τετράγωνο το καλύτερο γύρισμα είναι  το λεγόμενο
«διπλό», δηλαδή δεν γυρνάτε μόνο το στρώμα κατά
πλάτος, αλλά και κατά μήκος.

Αέρισμα υπό το βλέμμα του ήλιου

Είναι σημαντικό να αερίζετε το στρώμα μία φορά
στους 4 μήνες,  να  το βγάζετε δηλαδή στο μπαλκόνι
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και να το εκθέτετε στον ήλιο. Πέρα από αυτό, ανοίγε-
τε τα παράθυρα καθημερινά για να αερίζεται και να
«λιάζεται», μιας και αυτό λειτουργεί ως φυσικό απο-
λυμαντικό.                                           olastifora.gr

Αγιορείτικο χταπόδι
στιφάδο

ΥΛΙΚΑ :
1 χταπόδι
1 κιλό κρεμμυδάκια μικρά
2 σκελίδες σκόρδο
2 κουταλιές ξίδι
1/2 ποτήρι λευκό κρασί
5 φύλλα δάφνης
1 κιλό φρέσκες ντομάτες
μπαχάρι
Εκτέλεση:

Kαθαρίζουμε  το  κρεμμύδι  και  το  κρατάμε  ολό-
κληρο.  Στη  συνέχεια  καθαρίζουμε  και  τα  μικρά
κρεμμυδάκια. Bάζουμε το χταπόδι στη φωτιά με το
κρασί, το ξίδι και το μεγάλο κρεμμύδι. Tο αφήνου-
με να βράσει μέχρι να βγάλει το νερό του. Mόλις
βράσει, το κόβουμε σε κομμάτια και αφαιρούμε το
κρεμμύδι.  Προσθέτουμε  τον  ντοματοχυμό  (ή  τις
ντομάτες),  το  λάδι,  το  σκόρδο,  τα  μπαχαρικά,  2
φλιτζάνια νερό και  τα κρεμμυδάκια.  Aφήνουμε το
φαγητό  να  σιγοβράσει  μέχρι  να  δέσει  η  σάλτσα
του.

Ο Άγιος Λογγίνος ο
Εκατόνταρχος

ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ ΤΩΝ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
Ὁ     δὲ ἑκατόνταρχος καὶ     οἱ     μετ’ αὐτοῦ     τηροῦντες

τὸνἸησοῦν,  ἰδόντες  τὸν  σεισμὸν  καὶ     τὰ     γενόμενα
ἐφοβήθησαν σφόδρα λέγοντες·  Ἀληθῶς Θεοῦ     υἱὸς
ἦν οὗτος.   (Κατά Ματθαίον κεφ. 27 στ. 54)

Όλοι μας έχουμε ακουστά στο Ευαγγέλιο για τον
εκατόνταρχο της Σταύρωσης. Το βράδυ της Μεγάλης
Πέμπτης που τελείται η Ακολουθία των Αγίων Παθών
ακούμε ότι ο εκατόνταρχος αυτός ήταν ο επικεφαλής

αξιωματικός της φρουράς που είχε αναλάβει τη Σταύ-
ρωση του Ιησού και των δύο ληστών, ενώ στη συνέ-
χεια ανέλαβε και τη φύλαξη του τάφου. Στους περισ-
σότερους  δεν  είναι  γνωστό  ότι  λεγόταν  Λογγίνος.
Ούτε επίσης γνωρίζουν την μετέπειτα ιστορία του και
το μαρτύριό του. Όλα εξιστορούνται παρακάτω στο
παρόν άρθρο.

Η ομολογία του στη Σταύρωση
Ο  Άγιος  Λογγίνος  ο  Εκατόνταρχος  έζησε  στα

χρόνια της επίγειας ζωής του Ιησού Χριστού και κα-
ταγόταν από  την πόλη  Σανδιάλη της  Καππαδοκίας.
Τελούσε υπό τις διαταγές του Ποντίου Πιλάτου από
τον οποίο πήρε την εντολή να τελέσει την ποινή της
Σταύρωσης  του  Θεανθρώπου  με  τους  στρατιώτες
του, όπως επίσης λίγο μετά και την φύλαξη του τά-
φου του Ιησού. Όπως είναι γνωστό οι 12 Απόστολοι
είχαν κρυφτεί σ’ ένα σπίτι στην Ιερουσαλήμ εξαιτίας
του φόβου τους για τη σύλληψή τους από τους Ιου-
δαίους. Ο Λογγίνος όμως έμεινε κοντά στον Εσταυ-
ρωμένο. Η ψυχή του είχε συγκινηθεί πολύ από την
άδικη Σταύρωση του αθώου Χριστού. Τότε είδε να
εκτυλίσσονται μπροστά στα μάτια του τα θαυμάσια
και συνάμα τρομακτικά σημεία και θαύματα που έγι-
ναν εκείνες τις στιγμές λίγο πριν και μετά το θάνατο 

                               AMΠΕΛΩΝ                                  τεῦχος 17ον               Σεπτέμβριος 2016      11



του Κυρίου. Είδε το σκοτάδι που σκέπασε όλη τη γη,
κατόπιν το σεισμό και τους τάφους που άνοιξαν και
τους νεκρούς που αναστήθηκαν. Ο Λογγίνος κυριεύ-
θηκε από ιερό φόβο, συναισθάνθηκε την παντοδυνα-
μία του Θεού και έπεσε στα πόδια του Εσταυρωμέ-
νου Κυρίου και με φωνή μεγάλη είπε  Ἀληθῶς Θεοῦ
υἱὸς ἦν οὗτος. (Κατά Ματθαίον κεφ. 27 στ. 54)

Φύλακας του τάφου και αυτόπτης μάρτυρας
της Ανάστασης

Όταν ενταφιάστηκε το σώμα του Ιησού διέταξε ο
Πιλάτος  τον  Λογγίνο  να  φυλάξει  τον  τάφο με  την
κουστωδία του. Μολονότι ο εκατόνταρχος είχε αγαθή
γνώμη για το Χριστό και πίστεψε στη θεότητά του,
όπως και το ομολόγησε στο Γολγοθά, εντούτοις υπά-
κουσε στην εντολή του Πιλάτου. Κατά την Ανάσταση
του Ιησού όταν ο Λογγίνος με τους στρατιώτες του
ένοιωσαν το σεισμό και τον άγγελο να κατεβαίνει από
τον ουρανό, με όλη τη λάμψη του και να αποτραβάει
τον λίθο που σφράγιζε την είσοδο του τάφου έπεσαν
όλοι κατά γης τρομαγμένοι, από το αναπάντεχο αυτό
θαύμα και βλέποντας τον Ιησού να βγαίνει ολοζώντα-
νος μέσα στη θεϊκή του δόξα, η συγκίνησή του έγινε
πλέον θρησκεία. Πίστεψε ο Λογγίνος και οι στρατιώ-
τες του ότι είναι Θεός αληθινός και όταν πλησίασαν
τον τάφο και είδαν μόνο το σάβανο μέσα φώναξαν
Ἀληθῶς Θεοῦ υἱὸς ἦν οὗτος, όπως και ο Λογγίνος
το είπε στο Γολγοθά.

Η συκοφάντηση της Ανάστασης και η
δωροδοκία των φρουρών και η στάση του

Λογγίνου
Μετά το θαυμαστό άνοιγμα του Τάφου και τη βε-

βαίωση των φρουρών, περί της Αναστάσεως του Κυ-

ρίου, έτρεξαν μερικοί από αυτούς και ανήγγειλαν τα
γενόμενα στους Αρχιερείς.

Εκείνοι δε, επειδή θεώρησαν μεγάλη ντροπή τους
την Ανάσταση του Χριστού, έκαναν αμέσως με τους
Πρεσβυτέρους συμβούλιο και  για να σκεπάσουν το
σφάλμα τους σκέφθηκαν την δωροδοκία.

Έδωκαν στου φρουρούς αρκετά χρήματα να συκο-
φαντήσουν την Ανάσταση και να διαδώσουν, ότι οι
μαθητές του πήγαν κρυφά τη νύχτα, την ώρα που
αυτοί κοιμούνταν και έκλεψαν το σώμα του Χριστού.
Αυτά, λοιπόν, διεκήρυξαν οι στρατιώτες της κουστω-
δίας. Αλλά, πως ήταν δυνατό να είναι όλοι συγχρό-
νως κοιμώμενοι, όταν γνώριζαν ότι, μια τέτοια αμέ-
λεια ο Ρωμαϊκός Νόμος την τιμωρούσε με θάνατο;
Και, το σπουδαιότερο. Πως η σκηνή αυτή μαρτυρεί-
ται από ανθρώπους, που υποτίθεται κοιμούνταν;

Ο πιστός Λογγίνος όμως δεν έλαβε κανένα αργύ-
ριο, αλλ’ ούτε και θέλησε να ενδώσει στις πιέσεις των
Προεστώτων Ιουδαίων. Απεναντίας, με παρρησία έ-
λεγξε την συκοφαντία των Εβραίων και κήρυξε ότι ο
Χριστός είναι Θεός αληθινός και ανέστη εκ νεκρών. Ο
Κύριος  όμως, τον Οποίον ομολόγησε ως Θεό, επε-
φύλαξε στον αγαθό Εκατόνταρχο και άλλη τιμή. Την
τιμή του μαρτυρίου υπέρ αυτού

Η παραίτηση του από το Ρωμαϊκό στρατό και
η καταδίκη του σε θάνατο

Αυτά, όταν τα έμαθαν ο Πιλάτος, οι Αρχιερείς και
το Συνέδριο των Ιουδαίων, έστρεψαν κατά του Λογ-
γίνου όλο το μίσος που είχαν κατά του Χριστού και
ζητούσαν ευκαιρία να τον θανατώσουν.  Ο Εκατόν-
ταρχος, μόλις πληροφορήθηκε από ένα φίλο του το
σχέδιο των Ιουδαίων και για να απαλλαγεί,  όσο το
δυνατόν νωρίτερα απ’ αυτούς, τους φθονερούς και
δολοφόνους, απορρίπτει τη ζώνη και τη χλαμύδα, πε-
ριφρονεί  το αξίωμά του, απαρνείται  τους συναδέλ-
φους του, τους συνεργάτες του, τους συγγενείς και
τους φίλους του και πηγαίνει στην πατρίδα του, την
Καππαδοκία σε ένα κτήμα πατρογονικό του, μαζί με
δύο  στρατιώτες  της  συνοδείας  του  που  πίστευσαν
στον Χριστό και έκτοτε ζούσαν μια ζωή ασκητική και
ατάραχη.

Εκεί, λοιπόν, γίνεται – μετά των συντρόφων του –
κήρυκας των παραδόξων και θαυμασίων του Χριστού
και άλλος απόστολος. Κηρύττει όσα έζησε κατά την
Σταύρωση και  Ανάσταση. Ομολογεί  τον Χριστό Υιό
του Θεού. Η ομολογία του διαδόθηκε σχεδόν σ’ όλο
τον τότε γνωστό κόσμο. Χωρίς φόβο κηρύττει, ότι ο
Εσταυρωμένος Ιησούς είναι Θεός αληθινός.

Αυτό, όταν το έμαθαν οι Ιουδαίοι, όχι μόνο θορυ-
βήθηκαν,  αλλά και  ξέσπασαν το μίσος τους για  το
Χριστό εναντίον του. Μαζεύτηκαν και κατάφεραν τον
Πιλάτο να γράψει κατηγορίες για τον Λογγίνο προς
τον Αυτοκράτορα της Ρώμης Τιβέριο.

Ο Πιλάτος ανέφερε, ότι  ο Λογγίνος περιφρόνησε
το αξίωμά του και την πίστη του και κήρυττε έναν
άνθρωπο Ιησού Χριστό για βασιλέα αιώνιο, παρέσυρε
στη  γνώμη  αυτή  τους  περισσοτέρους  από  τους
Καππαδόκες. Οι Ιουδαίοι, μαζί με την επιστολή προς
τον Τιβέριο, έστειλαν και χρυσάφι για να τον πείσουν
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να καταδικάσει  το Λογγίνο σε θάνατο.  Δεν  πέρασε
πολύς καιρός και φτάνει από τη Ρώμη η απάντηση με
το πρόσταγμα του Τιβέριου. Να τιμωρηθεί με θάνατο
ο Λογγίνος,  ως εχθρός της Αυτοκρατορίας.  Μια και
δυο σηκώνεται ο Πιλάτος και ορίζει τους στρατιώτες
που θα πάνε στη Καππαδοκία να εκπληρώσουν τη δι-
αταγή και να φέρουν στην Ιερουσαλήμ το κεφάλι του
Εκατόνταρχου. Και μαζί με τον Εκατόνταρχο, πρόσ-
ταξε ο Πιλάτος να αφανιστούν κι οι δύο σύντροφοι,
που είχαν παρατήσει μαζί με το Λογγίνο το στρατιω-
τικό αξίωμα και κήρυτταν εκεί, όπως κι αυτός, το Χρι-
στό.

  Κινήσανε οι αποσταλμένοι της εξουσίας και εξετά-
ζανε τα μέρη, γυρεύοντας να βρουν το Λογγίνο και
ρωτώντας πού ζει. Και μαθαίνοντας πως τραβήχτηκε
στο πατρικό χωριό του, πήρανε βιαστικά το δρόμο
του χωριού εκείνου. Και πορεύονταν μυστικά, αναζη-
τώντας το Λογγίνο και ρωτώντας γι’ αυτόν σα να του
φέρνανε μήνυμα χαρμόσυνο και τιμές. Έτσι, το θέλη-
μα του Θεού ήταν, ν’ ανταμώσουν οι στρατιώτες του
Πιλάτου το Λογγίνο στην άκρη του χωριού. Και κεί-
νος,  καθώς  ήτανε  γεμάτος  από  Άγιο  Πνεύμα,  τους
γνώρισε και κατάλαβε τί θέλανε. Σηκώθηκε να τους
καλωσορίσει,  τους μίλησε με αγάπη λόγια εγκάρδια
και προσφέρθηκε να τους υπηρετήσει, χωρίς να γνω-
ρίζουν ποιος τους φιλοξενούσε. Ο Λογγίνος έπειτα εν-
ημέρωσε τους δύο πρώην στρατιώτες του να έρθουν
στο σπίτι του καθώς και να τους προετοιμάσει για το
μαρτύριό τους.

Η αποκάλυψη του στους δημίους και η
αποκεφάλισή του

Αφού  τους  φιλοξένησε  ένα  βράδυ,  το  επόμενο
πρωί  κι  αφού ο Λογγίνος  με τους δύο φίλους του
προσευχήθηκαν για την επερχόμενη ώρα της θυσίας
τους και στη συνέχεια τους αποκάλυψαν ποιοι ήταν
και για ποιο λόγο εκείνοι είχαν έρθει. Αρχικά οι απε-
σταλμένοι των Ιουδαίων δίστασαν, πώς θα μπορού-
σαν να κάνουν ένα τόσο μεγάλο κακό σε αυτόν που
τους φιλοξένησε. Εκείνος όμως και οι δύο φίλοι ήταν
έτοιμοι να θυσιαστούν για το Χριστό και αφού τους
έπεισαν να κάνουν αυτό για το οποίο είχαν έρθει τους
αποκεφάλισαν και τους τρεις. Την τίμια κεφαλή του
Εκατόνταρχου οι στρατιώτες την πήγανε στον Πιλά-
το,  μαρτυρία  του  θανάτου.  Κι  οι  Ιουδαίοι  βγάλανε
απόφαση και  την πετάξανε έξω από την πόλη στα
σκουπίδια. Κι έμεινε η κεφαλή πεταμένη πέρα από τα
τείχη, ώσπου τη σκεπάσανε ολότελα τα χώματα και
τα σκουπίδια της πόλεως. Ο Κύριος όμως δεν άφησε
την τιμία κεφαλή να μείνει εκεί περιφρονημένη στην
κοπριά που την έριξαν. Την φύλαξε αόρατη και την
προστάτευε από το βρωμερό μέρος που την έριξαν.
Μετά από λίγους αιώνες τη βρήκε μια τυφλή γυναίκα
μετά από θαύμα ζητώντας  να  ξαναβρεί  την  όρασή
της, κατόπιν μετά από υπόδειξη του Αγίου Λογγίνου,
η Τιμία Κάρα του μεταφέρθηκε στην πατρίδα του τη
Σανδιάλη της Καππαδοκίας όπου και χτίστηκε Ιερός
Ναός προς τιμήν του. Η μνήμη του εορτάζεται κάθε
χρόνο στις 16 Οκτωβρίου.

 Γιώργος Λινοξυλάκης          http://rethemnosnews.gr/

Βασική διάκριση της Ορθοδόξου Θεολογίας είναι η
διάκριση μεταξύ κτιστού και ακτίστου. Άκτιστος, δηλ.
αδημιούργητος, χωρίς αιτία δημιουργίας είναι μόνον
ο Άγιος Τριαδικός Θεός, ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιον
Πνεύμα. Κτιστός, δηλ. δημιουργημένος, με αιτία δη-
μιουργίας είναι ο νοερός και αισθητός κόσμος.

Ο άκτιστος, παντοδύναμος, άπειρος και πανάγαθος
Άγιος Τριαδικός Θεός πριν δημιουργήσει τον κτιστό
αισθητό, υλικό και ορατό αυτόν κόσμο, δημιούργησε
τον κτιστό νοητό, πνευματικό και αόρατο κόσμο. Δη-
μιούργησε τον κόσμο των αΰλων, των επουρανίων
Ασωμάτων Δυνάμεων. Γι’αυτό λέει: «όταν εποίησα ά-
στρα, ήνεσάν με άγγελοι». στήν αρχή, όταν δημιούρ-
γησε τούς Αγγέλους, τούς άφησε στην εξουσία τους.

Ένας, λοιπόν, από τούς Αγγέλους, ο λεγόμενος Ε-
ωσφόρος, πρώτος ανάμεσα στούς Αγγέλους καί διο-
ρισμένος από τόν Θεό νά είναι αφέντης, αρχηγός σ’
ένα Αγγελικό Τάγμα, υπερηφανεύθηκε καί σκέφθηκε
νά βάλει τόν θρόνο του πάνω από τόν Θεό. Καί παρ-
ευθύς μόνο πού τό συλλογίσθηκε, έπεσε κάτω στήν
άββυσο της γης καί από Άγγελος, πού ήταν, έγινε δι-
άβολος. Καί καταπόδι του, μαζί του πήγε όλο τό τάγ-
μα του και έγιναν από φωτεινοί σκοτεινοί και από Άγ-
γελοι δαίμονες. Άλλοι μέν έφθασαν έως τόν Άδη, άλ-
λοι απέμειναν πάνω στή γή, άλλοι στό νερό, άλλοι
στόν αέρα, αυτοί δηλ. πού λέγονται εναέρια τελώνια
των ψυχών. Τότε, λοιπόν, όταν σχίσθηκε ο ουρανός
καί έπεφταν οι δαίμονες, ο Μέγας Αρχιστράτηγος Μι-
χαήλ, βλέποντας την ελεεινή έκπτωση των Αγγέλων,
κατενόησε την αιτία της πτώσεώς τους, και γι’αυτό
με την υποταγή και την ταπείνωση, που έδειξε ως ευ-
χάριστος  δούλος  και  πιστός  οικέτης  προς  τον  Δε-
σπότην του Θεό, διεφύλαξε και την δική του δόξα και
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λαμπρότητα,  που του χαρίσθηκε  από  τον Θεό,  και
την  δόξα  των  άλλων  Αγγελικών  ταγμάτων.  Γι’αυτό
εξαιτίας αυτής της υποταγής και ευγνωμοσύνης του
διορίσθηκε από τον Παντοκράτορα Θεό να είναι πρώ-
τος των Αγγελικών τάξεων.

Αφού συγκέντρωσε και ένωσε σε ένα τους χορούς
των  Αγγέλων,  φώναξε  σ’αυτούς  το  «Πρόσχωμεν».
Δηλ. ας προσέξουμε και ας καταλάβουμε τι  έπαθαν
αυτοί οι δαίμονες, που έπεσαν εξαιτίας της υπερηφα-
νίας τους, οι οποίοι πριν από λίγο ήταν μαζί μας Άγ-
γελοι και ας στοχασθούμε τι είναι ο Θεός και τι είναι ο
Άγγελος. Διότι ο μεν Θεός είναι Δεσπότης και Δημι-
ουργός  ημών  των  Αγγέλων,  οι  δε  Άγγελοι  είμαστε
δούλοι και κτίσματα του Θεού. Στάθηκε τότε στό μέ-
σον τους καί είπε: «Στώμεν καλώς, στώμεν μετά φό-
βου Θεού».  Δηλ.  σταθήτε  καλά,  σταθήτε  μέ  φόβο
Θεού. Καί παρευθύς σέ όποια κατάσταση βρισκόταν
τότε ο καθένας, σ’ αυτή καί στάθηκε, παρέμεινε. Α-
φού μ’αυτόν τον τρόπο ανύμνησε και δόξασε τον Θε-
όν των όλων, ανεβόησε εκείνο τον θείο και αγγελικό
ύμνο μαζί με όλους τους Αγγέλους: «Άγιος, Άγιος, Ά-
γιος Κύριος Σαβαώθ, πλήρης ο ουρανός και η γη της
δόξης σου».

Αυτό, λοιπόν, το μυστήριο παραλαμβάνοντας από
αρχαία παράδοση και εμείς εορτάζουμε οι Ορθόδοξοι
Χριστιανοί, όχι γιατί έπεσε ο διάβολος, αλλά γιατί έγι-
νε  η σύσταση,  η  μάζωξη,  η σύναξη των Αγγέλων,
δηλ. η προσοχή, η ομόνοια και η ένωση.

Ο  Όσιος  Νικόδημος  ο  Αγιορείτης  σημειώνει  ότι,
επειδή αυτό τό μυστήριο της Συνάξεως των Αγγέλων
τό παρελάβαμε εξ αρχαίας παραδόσεως, καθώς γρά-
φεται σέ πολλούς χειρόγραφους Συναξαριστές, θαυ-
μάζει  καί  απορεί,  πώς  μερικοί,  καί  μάλιστα  σοφοί,
τόλμησαν νά πουν ότι αυτό είναι μύθος καί μυθάριον!
Κατά τόν Μ. Βασίλειο, είναι αποστολικό παράγγελμα
τό νά κρατούμε τίς παραδόσεις, πού παρελάβαμε. Καί
αυτοί, πού τό λένε αυτό, αλλού πολλά λένε περί φυ-
λακής  των  Εκκλησιαστικών  παραδόσεων,  όπου  βέ-
βαια αυτή τήν αρχαία παράδοση βεβαιώνουν καί άλ-
λοι, εκ των οποίων ένας είναι ο Φιλαλδελφείας Μα-
κάριος ο χρυσοκέφαλος, στούς δύο λόγους του «Εις
τούς ταξιάρχας» καί «Εις τά εννέα τάγματα». Αν καί
προβάλλουν ότι στήν ουράνια ιεραρχία υπάρχει τάξη
απαράβατη νά φωτίζονται καί νά τελειώνονται οι κα-
τώτερες τάξεις των Αγγέλων από τίς ανώτερες, απο-
κρίνεται ο Όσιος Νικόδημος ότι όντως αυτό αληθεύει,
όσο καιρό μένει ασύγχυτη η τάξη κάθε χοροστασίας.

Από το μυστήριο αυτό της Συνάξεως των Αγγέλων
πήραν οι λειτουργιολόγοι άγιοι Πατέρες, ο άγιος Ιά-
κωβος  ο  Αδελφόθεος,  ο  Μ.  Βασίλειος  και  ο  ιερός
Χρυσόστομος τις φράσεις «Πρόσχωμεν» και «Στώμεν
καλώς,  στώμεν μετά φόβου» και  τις  ενέταξαν στις
Θείες Λειτουργίες, που συνέγραψαν.

Άγγελος σημαίνει  αγγελιοφόρος,  διαγγελεύς, δηλ.
αυτός που αγγέλει,  αναγγέλει  στους ανθρώπους τα
θελήματα του Θεού. Ο Άγγελος είναι  φύσις  νοερά,
δηλ. κανένας δεν μπορεί να την καταλάβει. Είναι και
αεικίνητος,  δηλ.  κινείται  πάντοτε,  όπως και  ο  νους
του  ανθρώπου,  ο  οποίος  ποτε  δεν  στέκεται  σ’ένα

τόπο, αλλά περπατά από τόπο σε τόπο. Είναι και αυτ-
εξούσιος ο Άγγελος, δηλ. ο Θεός δεν τον κρατά ως
Άγγελο, αν θέλει να γίνει κακός, γιατί, αν τον κρα-
τούσε, ο διάβολος δεν θα γινόταν από Άγγελος, που
ήταν πρώτα, διάβολος. Είναι και ασώματος, δηλ. δεν
έχει σώμα, κορμί σαν τον άνθρωπο, ούτε μάκρος έ-
χει, ούτε πλάτος, ούτε βάθος. Είναι πάντοτε υπηρέ-
της του Θεού, γιατί υπηρετεί τον Θεό σε έργα και σε
δοξολογίες. Σε έργα μεν, γιατί τον στέλνει ο Θεός τον
Άγγελο και κάνει ό,τι του ορίσει, ή ψυχή να πάρει ή
άγιο να υπηρετήσει ή όραση να δείξει ή να κάνει κά-
ποια άλλη θεϊκή υπηρεσία. Σε δοξολογίες δε, γιατί υ-
μνεί τον Θεό και δοξάζει την άπειρή Του δύναμη.

Ποια είναι η φύση των Αγγέλων και τι είδος και ο-
μοίωμα έχουν, κανείς δεν ξέρει, παρά μόνο αυτός ο
Θεός, που τους έπλασε.

Έχουν και αθανασία οι Άγγελοι, γιατί ποτέ δεν α-
ποθνήσκουν, ούτε φθείρονται, ούτε χάνονται. Ασώ-
ματοι δε λέγονται οι Άγγελοι εν συγκρίσει με το δικό
μας σώμα. Εν συγκρίσει, όμως, με τον Θεό βρίσκον-
ται παχείς και υλικοί. Είναι και τρεπτοί οι Άγγελοι κα-
τά γνώμην, δηλ. αλλάζουν την γνώμη τους, όπως μία
φορά την άλλαξαν κάποιοι απ’αυτούς και έγιναν από
Άγγελοι δαίμονες. Είναι φωτεινοί και λαμπροί. Έχουν
το φως από τον Θεό και όχι από του λόγου τους. Δεν
έχουν ανάγκη γλώσσας ή ακοής, γιατί χωρίς προφο-
ρικό λόγο και χωρίς ακοή αισθητή καταλαβαίνουν το
πρόσταγμα του Θεού.  Είναι  και  περιγραπτοί  οι  Άγ-
γελοι, δηλ. όταν είναι σ’ένα τόπο, δεν είναι σε άλλο.
Όταν είναι στον ουρανό, δεν είναι στη γη και όταν
είναι στη γη, δεν είναι στον ουρανό. Δεν τους κρατά
ούτε θύρα, ούτε τοίχος, ούτε κλειδονιά, ούτε φραγ-
μός, ούτε τίποτε άλλο. Έχουν τον αγιασμό και τον
φωτισμό από το Άγιο Πνεύμα. Δεν ξέρει κανείς πώς
είναι η φύση τους, αν όλοι είναι όμοιοι ή άλλοι μι-
κρότεροι και  άλλοι μεγαλύτεροι. Μόνο ο Θεός, που
τους έπλασε, τους γνωρίζει. Είναι δυνατοί και έτοιμοι
στον ορισμό του Θεού. Κάστρα, τόπους, χώρες και
Εκκλησίες επιτηρούν, φυλάττουν και βοηθούν.

Κάθε βαπτισμένος Ορθόδοξος Χριστιανός, είτε α-
μαρτωλός είτε δίκαιος είναι, έχει τον φύλακα Άγγελό
του. Όλα τα άλλα έθνη έχουν από ένα Άγγελο. Πόσοι
είναι στον αριθμό, κανείς δεν το είπε ούτε το ξέρει,
παρ’όλο που ο προφήτης Δανιήλ λέει «χίλιαι χιλιάδες
και μύριαι μυριάδες». Ωστόσο κι αυτός δεν είπε όλη
την ποσότητα των Αγγέλων. Έχουν δε την Χάριν εκ
Θεού να σχηματίζονται σε όποιο σχήμα τους ορίσει ο
Θεός.

Στην  ακολουθία  του  Εσπερινού,  όταν  αναγινώ-
σκουμε τον προοιμιακό, υπάρχει  και  ο εξής στίχος,
που αναφέρεται στους Αγγέλους, και τον οποίο τον
ψάλλουμε ως κοινωνικό όταν εορτάζουν οι Άγγελοι:
«Ο ποιών τους Αγγέλους αυτού πνεύματα και τους
λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα». Δηλ. ο Κύριος εί-
ναι αυτός που έπλασε τους αγγέλους Του τόσο ταχείς
και  λεπτούς,  όπως οι  άνεμοι,  και  τους  αΰλους λει-
τουργούς, που Τον υπηρετούν, με δραστική ενέργεια
και φωτεινή λαμπρότητα σαν την φλόγα του πυρός.
Ο Όσιος Νικόδημος ο Αγιορείτης ερμηνεύοντας αυτόν
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τον στίχο,  λέει  χαρακτηριστικά  ότι  ο  παροφητάναξ
Δαβίδ με τα λόγια αυτά κηρύττει τον Θεό δημιουργό
της νοητής και αοράτου φύσεως. Ονόμασε τους Αγ-
γέλους πνεύματα και πυρ, φανερώνοντας με τα ονό-
ματα αυτά το οξυκίνητο και δραστήριό τους και πε-
ριγράφοντας την φύση και την ουσία τους, γιατί είναι
πνεύματα νοερά και πυρ άυλον.

Ο Μ. Βασίλειος λέει: «Η μεν ουσία των Αγγέλων
αέριον πνεύμα, ει  τύχοι,  ή πυρ άυλον κατά το γε-
γραμμένον. Διό εν τόπω εισί και ορατοί γίνονται εν
τω είδει των οικείων αυτών σωμάτων τοις αξίοις εμ-
φανιζόμενοι. Ο μέντοι αγιασμός έξωθέν εστι της ου-
σίας αυτών. Ου γαρ φύσει άγιαι αι των ουρανών Δυ-
νάμεις,  αλλά  κατά  αναλογίαν  της  προς  αλλήλους
υπεροχής του αγιασμού το μέτρον παρά του Πνεύ-
ματος έχουσι».

Λέει και Θεολόγος Γρηγόριος: «Συ δε όρα ότι ουκ
έχομεν ουδέ την νοητήν φύσιν και επουράνιον ασω-
μάτως ιδείν,  ει  και  ασώματος,  πυρ γαρ και  πνεύμα
προσαγορευομένην ή γινομένην.  Ποιείν γαρ λέγεται
τους Αγγέλους πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού
πυρός φλόγα. Ει μη ποιείν μεν εστι το συντηρείν τω
λόγω, καθ’ον εγένοντο, πνεύμα δε ακούει και πυρ, το
μεν ως νοητή φύσις, το δε ως καθάρσιος. Επεί  και
της πρώτης ουσίας (του Θεού δηλ.) τας αυτάς οίδα
κλήσεις. Ή ότι  εγγύτατα, άλλως άλλη ελλαμπομένη
κατά την αναλογίαν της φύσεως και της τάξεως». 

Ο δε ιερός Χρυσόστομος λέει: «Ου τι ποτέ εισίν οι
Άγγελοι την ουσίαν παρίστησι, αλλά την ενέργειαν δι-
ά των στοιχείων τούτων εμφαίνει».

Λέει δε και ο Θεοδώρητος: «Οξεία μεν η του Πνεύ-
ματος φύσις, ισχυρά δε του πυρός η ενέργεια. Αγγέ-
λοις δε  χρώμενος  υπηρέταις  ο  Θεός  και  ευεργετεί
τους αξίους και κολάζει τους εναντίους. Όθεν τα Σε-
ραφίμ εμπρησταί ερμηνεύονται. Διά τούτο και πυρός
εμνημόνευσε την κολαστικήν σημαίνων ενέργειαν».

Η αποστολή των Αγγέλων επισημαίνεται στον Απ.
Παύλο, όπου στην προς Εβραίους επιστολή χαρακτη-
ρίζει τους Αγγέλους «λειτουργικά πνεύματα εις διακο-
νίαν αποστελλόμενα διά τους μέλλοντας κληρονομείν
σωτηρίαν», δηλ. υπηρετικά πνεύματα, τα οποία απο-
στέλλονται από τον Θεό, για να διακονήσουν αυτούς,
που  πρόκειται  να  κληρονομήσουν  την  σωτηρία.  Γι’
αυτό δημιουργήθηκαν οι  Άγγελοι, για την υπηρεσία
του Χριστού και την οικονομία της σωτηρίας των αν-
θρώπων.

Οι Άγγελοι δοξολογούν τον Άγιο Τριαδικό Θεό με
το «Άγιος, Άγιος, Άγιος Κύριος Σαβαώθ», το οποίο α-
ποκαλύπτει το Τριαδολογικό δόγμα. Τα τρία «Άγιος»
προσιδιάζουν στις τρεις υποστάσεις, στα τρία πρόσω-
πα του Τριαδικού Θεού, τον Πατέρα, τον Υιό και το
Άγιο Πνεύμα και το «Κύριος» στη μία κοινή ουσία,
φύση της Θεότητος. Δηλ. άγιος ο Θεός Πατήρ, άγιος
ο Θεός Υιός, άγιο το Θείο Πνεύμα.

«Χαρά γίνεται ενώπιον των αγγέλων του Θε-
ού επί  ενί  αμαρτωλώ  μετανοούντι». Ουράνια
αγγελική χαρά, αγαλλίαση και πανήγυρη γίνεται, όταν
ένας  αμαρτωλός άνθρωπος μετανοεί. Οι Άγγελοι  πα-
νηγυρίζουν για  την  μετάνοια  και  την  σωτηρία  των

ανθρώπων, διότι με τους σωζομένους αναπληρώνεται
το εκπεσόν τάγμα του Εωσφόρου.

Αν και «ουδείς των εν σαρκί… Αγγέλου ουσίαν  ε-
θεάσατο», όπως γράφει ο Όσιος Θεόδωρος ο  Στου-
δίτης,  όμως  μέσα στην ιστορία  πάμπολλες  είναι  οι
εμφανίσεις  και  τα  θαύματα  των  αγίων  Ταξιαρχών.
Στις εμφανίσεις αυτές γίνεται ορατή μόνο η μορφή
και το σχήμα τους, όχι όμως και η ουσία τους. Εμείς
οι θνητοί αντιλαμβανόμαστε τις θεωρίες αυτές είτε με

τις σωματικές μας αισθήσεις, όταν εμφανίζονται ως
απλοί άνθρωποι, είτε με τα μάτια της ψυχής μας, ό-
ταν εμφανίζονται «εν θεωρία αληθινή και ουσιώσει»,
κατά τον αββά Ισαάκ τον Σύρο.

Μιχαήλ θά πει «δύναμις Θεού» ή «αρχιστράτηγος
δυνάμεως  Κυρίου».  Ο  Μιχαήλ ο  ενδοξότατος  καί
λαμπρότατος Ταξιάρχης  των  Ασωμάτων  Δυνάμεων
πολλές ευεργεσίες καί χάριτες φαίνεται ότι έδειξε στο
γένος των ανθρώπων καί στήν Π.Δ. καί στήν Νέα Χά-
ριν του Ευαγγελίου.

Στην Π.Δ. έχουμε πλήθος εμφανίσεων του  Αρχι-
στρατήγου Μιχαήλ,  διότι  αυτός  φανερώθηκε  στην
περιπλανωμένη Άγαρ και τον υιό της Ισμαήλ για να
τους παραμυθήσει, στόν Πατριάρχη Αβραάμ, όταν ε-
πρόκειτο να θυσιάσει τον υιό του Ισαάκ, έπειτα στόν
Λώτ, όταν τόν λύτρωσε μαζί μέ τίς κόρες του από τό
θεόσταλτο πυρ καί από τήν καταστροφή των Σοδό-
μων. Μετά από αυτά φανερώθηκε στόν Πατριάρχη
Ιακώβ, όταν τόν λύτρωσε από τά φονικά χέρια του
αδελφού του Ησαύ.  Αυτός προπορευόταν μπροστά
από τήν παρεμβολή των υιών Ισραήλ, όταν  ελευθε-
ρώθηκαν από τήν αιχμαλωσία των Αιγυπτίων καί μέ 
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τόν στύλο του πυρός καί της νεφέλης τούς  διευκό-
λυνε τήν δυσκολία της οδοιπορίας.  Αυτός  φανερώ-
θηκε στόν μάντη Βαλαάμ, όταν εκείνος πορευόταν γι-
ά νά καταρασθεί τόν Ισραηλιτικό λαό,  φοβερίζοντάς
τον  καί  φανερά  εμποδίζοντάς  τον  από  μιά  τέτοια
πράξη. Αυτός φανερώθηκε και κατά τον θάνατο του
προφήτου Μωϋσέως, οπότε επετίμησε τον παμβέβη-
λο εχθρό. Αυτός, καί όταν ο Ιησούς του Ναυή  ρώ-
τησε ποιός  είναι,  αποκρίθηκε˙ «Εγώ  αρχιστράτηγος
Κυρίου νυνί παραγέγονα». Αυτός φανερώθηκε στον
προφήτη Γεδεών, στον Μανωέ και την γυναίκα του,
καταργώντας την στειρότητά της.

Στους χρόνους του προφητάνακτος Δαβίδ ο
Αρχάγγελος Μιχαήλ σκότωσε εβδομήντα χιλιά-
δες λαού σε διάστημα τριών ωρών και κατά την
περιγραφή του προφητάνακτος ήταν ψηλός από την
γη ως τον ουρανό και κρατούσε στο χέρι του γυμνό
ξίφος. Αυτός εμφανίσθηκε στον προφήτη Ηλία, που
κοιμόταν στην έρημο, όπου είχε  καταφύγει,  για να
αποφύγει την οργή της Ιεζάβελ, παρουσιάσθηκε και
του είπε: «Ανάστηθι και φάγε». Του είχε δε ήδη φέ-
ρει ζεστό ψωμί και δοχείο με νερό. Αργότερα ο ίδιος
Αρχάγγελος του μήνυσε να συναντήσει τους ανθρώ-
πους του Βασιλέως και  να τους  μεταφέρει  εντολές
του Θεού. Αλλού βρίσκουμε πάλι τον Αρχιστράτηγο
Μιχαήλ  να  κατακόπτει  εκατό  χιλιάδες  Ασσυρί-
ους, να διαφυλάττει τους τρείς Παίδες από την «κά-
μινον του πυρός την φλεγομένην» και τον προφήτη
Δανιήλ στον λάκκο των λεόντων.

Τέλος, μετέφερε με θαυμαστό τρόπο τον προφήτη
Αββακούμ στην Βαβυλώνα, για να θρέψει τον  προ-
φήτη Δανιήλ μέσα στον λάκκο.

Οι εμφανίσεις τους Αρχιστρατήγου Μιχαήλ συνεχί-
σθηκαν και μετά την ένσαρκο οικονομία του Χριστού.
Έτσι, λοιπόν, Αυτός καί στήν Νέα Χάριν ελευθέρωσε
τους Αποστόλους από την φυλακή, οδήγησε τον Από-
στολο και Διάκονο Φίλιππο στη βάπτιση του  ευνού-
χου, εμφανίσθηκε στον Κορνήλιο κατά την ώρα της
προσευχής του και του είπε να καλέσει τον Απ.  Πέ-
τρο, για να τον βαπτίσει. Ελευθέρωσε τον Απ. Πέτρο,
που επρόκειτο να σκοτώσει ο Ηρώδης για χάρη των
Ιουδαίων, από την φυλακή, ενώ τον ίδιο τον Ηρώδη,
που υπερηφανεύθηκε, τιμώρησε με θάνατο. Εμφανί-
σθηκε στον Απ. Παύλο, όταν κινδύνευε το πλοίο και
του είπε να μην φοβάται. Επίσης, ο ίδιος ο Ταξιάρχης
ετάραττε το νερό στην κολυμβήθρα, που βρισκόταν
στην Προβατική πύλη, και θεραπεύονταν κατ’έτος οι
ασθενείς. Αυτόν, τέλος, είδε ο άγιος Ιωάννης ο Θεο-
λόγος στην Αποκάλυψη και σύμφωνα μ’αυτήν  πρό-
κειται να φονεύσει τον Αντίχιστο κατά τη συντέλεια
του κόσμου.

Στην εκκλησιαστική ιστορία μέχρι τις ημέρες μας
δεν ήταν λίγες οι φορές που ο Αρχιστράτηγος Μιχαήλ
επισκέφθηκε τον κόσμο. Βοήθησε τον Μ. Κων/νο να
κατατροπώσει τους εχθρούς,  γι’αυτό και  κατά  προ-
τροπή του ο άγιος Βασιλεύς έκτισε ναό του Ταξιάρχη
Μιχαήλ στο Σωσθένειο. Έσωσε με θαυμαστό τρόπο
την Κων/λη από τον κίνδυνο των Αβάρων, Περσών
και των Αγαρηνών. Επίσης, έσωσε την πόλη Ακολία

παρά  την  Μαύρη  θάλασσα  από  τους  Σαρακηνούς.
Στις Κολοσσές της Φρυγίας διαφύλαξε ακέραιο το ομ-
ώνυμο προσκύνημά του από την ορμή των ποταμών,
που κατευθύνονταν απειλητικοί επάνω του, δημιουρ-
γώντας μια τεράστια οπή, μέσα στην οποία  χωνεύ-
θηκαν τα νερά τους. Στα Γέρμια, στην Θάσο, στον
Πανορμίτη της  Σύμης  και  στο  Μανταμάδο της  Λέ-
σβου απειράριθμα είναι  τα θαύματα της παρουσίας
του Ταξιάρχη Μιχαήλ μέχρι σήμερα. Στην Ι. Μ.  Δο-
χειαρίου Αγίου Όρους, τέλος, αένναα θαυματουργεί
μαζί με τον επίσης Αρχιστράτηγο Γαβριήλ, στο όνομα
των οποίων τιμάται.

Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ δεν παύει και  στις  ημέρες
μας της αποστασίας και άκρας ανομίας να παρουσιά-
ζεται σε καθαρούς και αξίους ανθρώπους, που  βιώ-
νουν το Ευαγγέλιο και αγωνίζονται για την τελειότη-
τα και την κατά Χάριν θέωση. Έτσι, έχουμε  εμφανί-
σεις του στους μακαριστούς Γέροντες Φιλόθεο  Ζερ-
βάκο, Ιάκωβο Τσαλίκη, Παΐσιο τον Αγιορείτη,  Δημή-
τριο τον Γκαγκαστάθη και  Άνθιμο τον Αγιαννανίτη.
Καί άλλα πολλά ιστορούνται γι’αυτόν. Γι’αυτό καί  ε-
μείς τόν προβάλλουμε ως προστάτη καί φύλακα της
ζωής μας.

Μαζί μέ τόν Αρχάγγελο Μιχαήλ εορτάζουμε
καί τόν ωραιότατο καί χαριέστατο Αρχάγγελο
Γαβριήλ. Γαβριήλ θά πει «Θεός καί άνθρωπος», κα-

τά τόν  Πρόκλο  Κωνσταντινουπόλεως,  Γι’αυτό  καί
αυτός υπηρέτησε εξαιρέτως στό μυστήριο της ενσάρ-
κου οικονομίας του Θεανθρώπου Λόγου. Καί αυτός 
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πολλές  ευεργεσίες  έκανε  στό  ανθρώπινο  γένος  καί
στήν Π.Δ. καί στήν Κ.Δ.

Στην Π.Δ. στήν προφητεία του Δανιήλ αναφέρεται
αυτολεξεί τό όνομά του, όταν εξήγησε στόν Δανιήλ
τήν όραση, πού είδε περί των βασιλέων Μήδων, Περ-
σών καί Ελλήνων. «Γαβριήλ, γάρ φησι, συνέτισον ε-
κείνον (τόν Δανιήλ δηλ.) τήν όρασιν». Καί πάλι ο ίδι-
ος ο Γαβριήλ φανέρωσε στόν ίδιο τόν Δανιήλ ότι με-
τά από 490 χρόνια θά έλθει ο Χριστός. «Καί ιδού, φη-
σίν, ανήρ Γαβριήλ, ον είδον εν τη οράσει εν τη αρχή,
πετόμενος καί ήψατό μου ωσεί ώραν θυσίας  εσπερι-
νής καί συνέτισέ με». Αυτός είναι, ο οποίος  ευηγγέ-
λισε καί τήν γυναίκα του Μανωέ ότι θά γεννήσει τόν
Σαμψών. Αυτός είναι, ο οποίος ευηγγέλισε τόν  Ιωα-
κείμ καί τήν Άννα ότι πρόκειται νά γεννήσουν τήν Κυ-
ρία καί Δέσποινα Θεοτόκο.

Στή Νέα Διαθήκη αυτός είναι, ο οποίος ευηγγέλισε
τόν Ζαχαρία, ο οποίος στεκόταν στά δεξιά του θυσια-
στηρίου του θυμιάματος, ότι θά γεννήσει τόν Μέγα
Ιωάννη τόν Πρόδρομο. Αυτός έτρεφε καί τήν αειπάρ-
θενο Μαριάμ δώδεκα χρόνια μέσα στά Άγια των Αγί-
ων μέ ουράνια τροφή. Αυτός είναι, ο οποίος ευηγγέ-
λισε καί  τήν Θεοτόκο ότι  πρόκειται  νά γεννήσει  εκ
Πνεύματος Αγίου τόν Υιόν καί Λόγον του Θεού.  Αυ-
τός φάνηκε στό όραμα του Ιωσήφ καί του είπε νά
μήν  φοβηθεί,  αλλά  νά  παραλάβει  τήν  γυναίκα  του
Μαριάμ, επειδή τό παιδί, πού θά γεννηθεί από αυτήν,
είναι  εκ Πνεύματος Αγίου. Αυτός φάνηκε καί στούς
ποιμένες καί τούς ευαγελίσθηκε ότι γεννήθηκε ο Σω-
τήρ του  κόσμου,  ο  Χριστός.  Αυτός  σέ  όραμα  είπε
στόν Ιωσήφ νά παραλάβει τό παιδίο καί τήν μητέρα
του καί νά φύγει στήν Αίγυπτο. Καί πάλι ο ίδιος του
είπε νά επιστρέψει στήν γη Ισραήλ. Πολλοί από τούς
ιερούς διδασκάλους καί ασματογράφους θεωρούν ότι
ο θείος Γαβριήλ ήταν ο λευχειμονών εκείνος Άγγελος,
ο οποίος, αφού κατέβηκε από τόν ουρανό, απεκύλισε
τόν λίθον από τήν θύρα του μνημείου του ζωοδότου
Ιησού καί καθόταν πάνω του. Καί αυτός ήταν, πού
ευαγγελίσθηκε τίς Μυροφόρες περί της Αναστάσεως
του Κυρίου. Καί γιά νά μιλήσουμε καθολικά, ο  θειό-
τατος Γαβριήλ υπηρέτησε στό Μυστήριο της  ενσάρ-
κου οικονομίας  του  Θεού  Λόγου  απ’αρχής  έως  τέ-
λους. Γι’αυτό καί η Εκκλησία του Χριστού παρέλαβε
νά τόν συνεορτάζει  μαζί  μέ τόν Αρχάγγελο Μιχαήλ
καί νά επικαλείται τήν Χάριν καί τήν βοήθειά του.

Εκτός από τούς ανωτέρω δύο πασίγνωστους Αρχ-
αγγέλους, υπάρχουν καί άλλοι Αρχάγγελοι, λιγότερο
γνωστοί, τά ονόματα των οποίων είναι: α) Ραφαήλ,
β)  Ουριήλ,  γ)  Ραγουήλ,  δ)  Σαριήλ,  καί  ε)  Ρεμιήλ.
Άγνωστα είναι στούς πολλούς καί τά ονόματα των δι-
αφόρων δαιμόνων, όπως α) Σεϊρίμ, β) Σεντίμ, γ)  Λι-
λίθ, δ) Ασμοδαίος, ε) Αζαζέλ, στ) Σατανάς, ζ) Σαμαήλ,
η) Μαστεμά καί θ) Βελίαρ.

Εννέα είναι τά τάγματα των αγίων Αγγέλων, κατά
τόν Αρεοπαγίτην καί φιλάγγελον Διονύσιον˙ αυτά δι-
αμοιράζονται σέ τρεις Ιεραρχίες˙ στήν πρώτη, τη μέ-
ση καί την τελευταία. Η μέν πρώτη Ιεραρχία περιέχει
τούς αγιωτάτους Θρόνους, τά Χερουβίμ καί τά Σερα-
φίμ˙ η δέ μέση περιέχει τίς Κυριότητες, τίς Δυνάμεις

καί τίς Εξουσίες˙ η δέ τελευταία περιέχει τίς Αρχές,
τούς  Αρχαγγέλους  καί  τούς  Αγγέλους.  Οι  Θρόνοι,
λοιπόν, δηλώνουν, κατά τόν αυτόν Διονύσιον, ότι εί-
ναι εξηρημένοι (υπεράνω) από κάθε ταπεινή ελάττω-
σι καί ότι αναφέρονται υπερκοσμίως πρός τά άνω˙ τά
δέ  Χερουβίμ φανερώνουν ότι έχουν τό γνωστικόν
καί θεοπτικόν καί της υπερτάτης φωτοδοσίας  δεκτι-
κόν καί  θεωρητικόν,  επειδή  τό  όνομα  «Χερουβίμ»
στά εβραϊκά  ερμηνεύεται  πλήθος  γνώσεως  ή  χύσις
σοφίας˙ ο δέ Χρυσόστομος λέγει˙ «Τί γάρ εστί  Χε-
ρουβίμ; Πεπληθυσμένη γνώσις»˙ τά Σεραφίμ δηλώ-
νουν ότι  έχουν τό αεικίνητον περί τά θεία καί  ακα-
τάληκτον καί τό θερμόν καί οξύ καί υπερζέον, γι’αυτό
καί  ονομάζονται Σεραφίμ, τό οποίο στά εβραϊκά  ση-
μαίνει Θερμαίνοντας ή Πρηστηρίους˙ ο δέ Χρυσόστο-
μος λέγει˙  «Τί  δέ  Σεραφίμ;  Έμπυρα  στόματα»˙οι
Κυριότητες δηλώνουν ότι  έχουν κάποια ελεύθερη
καί αδούλωτη αναγωγή, εφιεμένην της όντως Κυριό-
τητος καί Κυριαρχίας˙ οι δέ Δυνάμεις σημαίνουν ότι
έχουν κάποια αρρενωπόν καί ακατάσειστον ανδρεία
σέ  όλες  τίς  θεοειδείς ενέργειες,  πού  πράττουν˙  οι
Εξουσίες φανερώνουν ότι έχουν τήν εύκοσμον καί
ασύμφυρτον ευταξία περί τάς θείας υποδοχάς καί τό
τεταγμένον της υπερκοσμίου καί νοεράς  εξουσιότη-
τος˙ οι Αρχές δηλώνουν τό θεοειδώς αρχικόν καί η-
γεμονικόν μετά τάξεως ιεράς˙ οι δέ Αρχάγγελοι φα-
νερώνουν ότι καί πρός τήν υπερούσιον αρχήν  αρχι-
κώς επιστρέφουν καί τούς Αγγέλους ενοποιούν, σύμ-
φωνα μέ τίς εύκοσμες καί αόρατες ηγεμονίες τους,
στίς οποίες τάχθηκαν˙ Άγγελοι δέ ονομάζονται, για-
τί αγγέλουν σ’εμάς προσεχέστερον τά θελήματα του
Θεού.

Ο Μ. Βασίλειος στα έργα του έχει  τρεις  απαριθ-
μήσεις: α) Αρχαί, Εξουσίαι, Δυνάμεις, Θρόνοι, Κυριό-
τητες. β) Θρόνοι, Κυριότητες, Αρχαί, Εξουσίαι, Δυνά-
μεις, Αγγέλων στρατιαί, Αρχαγγέλων επιστασίαι και γ)
Αγγέλων χοροστασίαι, Αρχαγγέλων επιστασίαι, Δόξαι
Κυριοτήτων, Προεδρίαι Θρόνων, Δυνάμεις, Αρχαί,  Ε-
ξουσίαι.

Σχετικά μέ τό πλήθος των αγγέλων λέει ο Χρυσορ-
ρήμων: «Ότι γάρ άπας ο αήρ αγγέλων εμπέπλησται,
άκουσον τί φησιν ο Παύλος˙ ‘οφείλουσιν αι γυναίκες
εξουσίαν έχειν επί της κεφαλής διά τούς αγγέλους’».
Δηλ. ότι ο αέρας είναι γεμάτος από αγγέλους, άκουσε
τί λέει ο Παύλος˙ ‘οφείλουν οι γυναίκες από συστολή
καί ντροπή πρός τούς αγγέλους, πού αοράτως είναι
παρόντες, νά έχει στό κεφάλι της κάλυμμα, τό οποίο
είναι σύμβολο της εξουσίας, πού έχει πάνω σ’αυτήν ο
άνδρας.

Ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος στόν Λόγο του εἰς
τό Βάπτισμα λέει ὅτι ὁ Χριστός, ὡς Μονογενής Υἱός
τοῦ προανάρχου Πατρός και Θεός, εἶναι τό πρῶτο καί
κατά φύσιν Φῶς, γιατί λάμπει ὡς ἥλιος, καθότι Αὐτός
εἶναι  τό Φῶς τό ἀληθινόν,  τό ὁποῖο φωτίζει  πάντα
ἄνθρωπον ἐρχόμενον εἰς τόν κόσμον καί καθότι  Αὐ-
τός εἶναι ὁ αὐτουργός καί δημιουργός κάθε κτιστοῦ
φωτός, τόσο τοῦ φωτός, πού ὑπάρχει στούς  Ἀγγέ-
λους, ὅσο καί τοῦ φωτός, πού ὑπάρχει στούς ἀνθρώ-
πους. Ὁ Ἄγγελος εἶναι τό δεύτερο κατά Χάριν φῶς, 
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κατά τόν Θεολόγο Γρηγόριο: «Δεύτερον γάρ φῶς Ἄγ-
γελος, τοῦ πρώτου φωτός ἀπορροή τις ἤ μετουσία,
τή πρός αὐτό νεύσει καί ὑπουργία τόν φωτισμόν  ἔ-
χουσα, οὐκ οἶδα, εἴτε τή τάξει τῆς στάσεως μεριζομέ-
νη τόν φωτισμόν, εἴτε τοῖς μετροις τοῦ φωτισμοῦ τήν
τάξιν λαμβάνουσα». Ὁ ἄνθρωπος εἶναι τό τρίτο κατά
Χάριν  φῶς,  κατά  τόν  Θεολόγο  Γρηγόριο.  «Τρίτον
φῶς ἄνθρωπος, ὁ καί τοῖς ἔξω δῆλον ἐστι (ἤτοι τοῖς
Ἔλλησι-εἰδωλολάτραις)˙ φῶς γάρ τόν ἄνθρωπον ὀνο-
μάζουσι διά τήν τοῦ ἐν ἠμίν λόγου δύναμιν˙ καί  ἡ-
μῶν αὐτῶν πάλιν οἱ  θεοειδέστεροι  καί  μᾶλλον Θεῶ
πλησιάζοντες». Ὁ Άγιος Τριαδικός Θεός εἶναι ὁ Δημι-
ουργός τοῦ φωτός,  πού ὑπάρχει  τόσο στούς  Ἀγγέ-
λους καί στούς ἀνθρώπους, ὅσο καί στόν ἥλιο, τή σε-
λήνη καί τά ἄστρα. Γι’ αὐτό τό φῶς καί ἡ δόξα δέν
ἀναβλύζουν  μόνο  ἀπό  τό  ἡλιοστάλακτο  πρόσωπό
Του, ἀλλά εἶναι ντυμένος ὅλος διόλου μέ τό φῶς σάν
μέ  φόρεμα,  καθώς  περί  αὐτοῦ  εἶπε  ὁ  προφητάναξ
Δαβίδ: «Ὁ ἀναβαλλόμενος φῶς ὡς ἱμάτιον».

Οἱ Ἄγγελοι πρίν τήν ἔνσαρκο οἰκονομία τοῦ Θεοῦ
Λόγου ἦταν δυσκίνητοι στό κακό, μετά, ὅμως, ἀπό
αὐτή ἔλαβαν καί τό νά εἶναι ἀκίνητοι σ’ αὐτό. Καί κα-
θώς οἱ ἄνθρωποι μέ τήν παρουσία τοῦ Κυρίου  ἀνε-
κλήθησαν ἀπό τό πτῶμα τῆς ἁμαρτίας, ἔτσι καί ἡ οὐ-
σία τῶν Ἀγγέλων εὐεργετήθηκε ἀπό τό νά μήν παρα-
τρέπεται πλέον στό κακό. Γι’ αὐτό ὁ Θεολόγος Γρηγό-
ριος στόν Λόγο του εἰς τό Πάσχα λέει: «Σήμερον σω-
τηρία τῷ κόσμω, ὅσος τε ὁρατός καί ὅσος ἀόρατος»,
ἐννοώντας ὡς ἀόρατο κόσμο τούς Ἀσωμάτους Ἀγγέ-
λους καί ὡς σωτηρία τήν ἀτρεψία τους, ὅπως  ἑρμη-
νεύει ὁ Νικήτας. Καί ὁ ὅσιος Ἰωσήφ ὁ Βρυέννιος λέει
στόν Λόγο του στήν Λαμπρά Κυριακή: «Ἄγγελοι τήν
ἀτρεψίαν ἀμφιεννύσθωσαν».

Λέει καί ο Δαμασκηνός Ιωάννης: «Οι Άγγελοι δυσ-
κίνητοι πρός τό κακόν, αλλ’ουκ ακίνητοι˙ νυν δέ (με-
τά τήν ενανθρώπησιν  δηλ.)  καί  ακίνητοι  ου φύσει,
αλλά χάριτι καί τη του μόνου αγαθου προσεδρεία».
Καί ο Θεσσαλονίκης Γρηγόριος είπε: «Εντεύθεν Άγγε-
λοι νυν τό απερίτρεπτον έλαβον, έργω παρά του Δε-
σπότου μαθόντες της πρός αυτόν ομοιώσεως, ου τήν
έπαρσιν ούσαν, αλλά τήν ταπείνωσιν». Λέει καί ο θε-
οφόρος Μάξιμος:  «Τρία  εισί  τάγματα,  άγγελοι,  άν-
θρωποι, δαίμονες. Τό μή πίπτειν ου κατ’ουσίαν οι Άγ-
γελοι κέκτηνται, αλλά κατά προαίρεσιν˙ ου γάρ  ακί-
νητοι φύσει πρός τό κακόν εισιν επεί ούτε ο σατανάς
έπεσεν αν, ως εκ φύσεως μή δυνάμενος τούτο  ποι-
είν˙ αλλά δυσκίνητοι πρός τό εναντίον πεφύκασιν, ως
καί ο θεολόγος λέγει Γρηγόριος».

Λέει καί ο θεολόγος Γρηγόριος: «Πρώτον μέν εννο-
εί ο Θεός τάς αγγελικάς δυνάμεις καί ουρανίους. Καί
τό  εννόημα  έργον  ην,  Λόγω  συμπληρούμενον  καί
Πνεύματι τελειούμενον.  Καί  ούτως υπέστησαν  λαμ-
πρότητες δεύτεραι,  λειτουργοί της πρώτης  λαμπρό-
τητος… Βούλομαι  μέν  ειπείν  ότι  ακινήτους (υπολη-
πτέον ταύτας) πρός τό κακόν καί μόνην εχούσας τήν
του καλού κίνησιν˙ άτε περί Θεόν ούσας καί τά πρώ-
τα εκ Θεού λαμπομένας (τά γάρ ενταύθα δευτέρας
ελλάμψεως). Πείθει δέ με μή ακινήτως, αλλά  δυσκι-
νήτους καί υπολαμβάνειν ταύτας καί λέγειν ο διά τήν

λαμπρότητα εωσφόρος σκότος διά την έπαρσιν καί
γενόμενος καί λεγόμενος. Αι τε υπ’αυτόν αποστατικαί
δυνάμεις δημιουργοί της κακίας τη του καλού φυγή
καί ημίν πρόξενοι».

Μία από τις επιστολές του Απ. Παύλου είναι και η
προς Κολασσαείς.  Σκοπός τῆς συγγραφῆς τῆς πρός
Κολασσαεῖς ἐπιστολῆς τοῦ Ἀπ. Παύλου ἦταν ἡ ὕπαρ-
ξη μερικῶν Χριστιανῶν τῶν Κολασσῶν, οἱ ὁποῖοι  εἶ-
χαν πονηρό δόγμα καί αἵρεση, ἐπειδή νόμιζαν ὅτι οἱ
ἄνθρωποι δέν προσφερθήκαμε στόν Θεό καί Πατέρα
διά τῆς μεσιτείας τοῦ ἐνανθρωπήσαντος Υἱοῦ, ἀλλά
διά τῆς μεσιτείας τῶν Ἀγγέλων, νομίζοντας τάχα πώς
εἶναι ἄτοπο καί εὐτελές νά πιστεύουν ὅτι ὁ Υἱός τοῦ
Θεοῦ φανερώθηκε στούς ἐσχάτους καιρούς γιά μιά
τέτοια μεσιτεία, τόν καιρό πού οἱ Ἄγγελοι ἦταν ἀρκε-
τοί νά μᾶς προσφέρουν στόν Θεό, καθώς στήν Π.Δ.
ὅλα διά τῶν Ἀγγέλων οἰκονομοῦνταν. Αὐτοί, πού εἶ-
χαν αὐτή τήν αἵρεση, λέγονταν Ἀγγελικοί. Γι’  αὐτή,
λοιπόν, τήν αἰτία γράφει ὁ Ἀπ. Παῦλος αὐτή τήν ἐπι-
στολή καί τούς λέει ὅτι  ὁ Χριστός, στόν Ὁποῖο  πί-
στευσαν, εἶναι εἰκόνα καί Λόγος τοῦ Θεοῦ, μέσω
τοῦ Ὁποίου τά πάντα δημιουργήθηκαν, καί ὅτι
ἔπρεπε Αὐτός, πού εἶναι ὁ Δημιουργός, νά γίνει
καί  πρωτότοκος της  κτίσεως  καί  πρωτότοκος
ἐκ τῶν νεκρῶν, κατά τήν ἀνθρωπότητα, γιά νά
ἑνώσει  καί  νά  ζωοποιήσει τά  πάντα. Σέ  ὅλη
σχεδόν τήν ἐπιστολή τούς διδάσκει νά μήν  πλανῶν-
ται, νομίζοντας ὅτι σώθηκαν διά τῶν Ἀγγέλων καί ὄχι
διά τοῦ Χριστοῦ.

Κατά τόν ἅγιο  Ἐπιφάνιο  Κύπρου  στό βιβλίο  του
«Πανάριον»,  αὐτοί  ὀνόμασαν  τούς  ἑαυτούς  τους
Ἀγγελικούς, ἤ γιατί ὑπερηφανεύονταν πώς εἶχαν τάξη
Ἀγγέλων κατά τήν πολιτεία, ἤ γιατί φλυαροῦσαν ὅτι
ὁ κόσμος κτίσθηκε ἀπό τούς Ἀγγέλους. Σύμφωνα μέ
τόν θεῖο Θεοδώρητο, λέγονταν Ἀγγελικοί, γιατί  ἔλε-
γαν ὅτι ὁ νόμος δόθηκε διά τῶν Ἀγγέλων. Γι’  αὐτό
καί τούς σέβονταν καί τούς λάτρευαν. Γι’ αὐτό καί ἡ
ἐν Λαοδικεία Σύνοδος (364 μ.Χ.), πού βρίσκεται
κοντά στίς Χῶνες καί τίς Κολασσαῖς, ἐξέδωσε ἐναν-
τίον αὐτῆς τῆς αἱρέσεως  τόν 35ο Κανόνα της,  ὁ
ὁποῖος λέει:  «Ὅτι οὐ δεῖ χριστιανούς ἐγκαταλεί-
πειν τήν Ἐκκλησίαν τοῦ Θεοῦ καί ἀπιέναι καί
Ἀγγέλους ὀνομάζειν καί συνάξεις ποιεῖν, ἄπερ
ἀπηγόρευται.  Εἰ  τίς οὔν εὑρεθῆ ταύτη τή  κε-
κρυμμένη εἰδωλολατρεία σχολάζων, ἔστω ἀνά-
θεμα, ὅτι ἐγκατέλιπε τόν Κύριον ἠμῶν Ἰησοῦν
Χριστόν, τόν Υἱόν τοῦ Θεοῦ, καί εἰδωλολατρεία
προσῆλθεν». Δηλ.  ὁ  παρών  Κανών  ἀναθεματίζει
τούς Χριστιανούς ἐκείνους, πού ἀφήνουν μέν τήν Ἐκ-
κλησία τοῦ Θεοῦ καί τό νά ἐπικαλοῦνται τόν Κύριο
Ἰησοῦ Χριστό, τόν Υἱό τοῦ Θεοῦ καί Θεό, συνάγονται
δέ σέ ναούς τῶν Ἀγγέλων (τόν καιρό ἐκεῖνο ὑπῆρχε
ναός τοῦ Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ στά μέρη ἐκεῖνα τῆς
Λαοδικείας γι’ αὐτήν τήν αἰτία) καί τούς ἐπικαλοῦνται
σάν Θεούς καί ἀκολούθως μέ τόν κεκρυμμένο αὐτόν
τρόπο γίνονται εἰδωλολάτρες καί κοσμολάτρες. Αὐτά
τά λέει ὁ παρών Κανών ὄχι γιά νά μᾶς ἐμποδίσει ἀπό
τό  νά  ἐπικαλούμασθε  σάν  μεσίτες  τούς  Ἀγγέλους
πρός βοήθειά μας, ἀλλά γιά νά ἐμποδίσει τήν ὑπερ-

18                              AMΠΕΛΩΝ                                         τεῦχος 17ον               Σεπτέμβριος 2016



βολή τῆς ἐπικλήσεως. Ἡ αἰτία, γιά τήν ὁποία ἡ  Σύν-
οδος αὐτή ἐξέδωσε αὐτόν τόν Κανόνα, εἶναι γιατί, ὅ-
πως λέει ὁ Θεοδώρητος, ἡ αἵρεση αὐτή ἔμεινε  πολ-
λούς χρόνους στή Φρυγία καί τήν Πισσιδεία, τῶν ὁ-
ποίων μητρόπολη ἦταν ἡ Λαοδικεία. Ἡ Λαοδικεία  ἦ-
ταν κοντά στίς Κολασσαῖς, πού ὑποκεινταν στήν Λαο-
δικεία, γι’ αὐτό καί ἡ Σύνοδος ἐμπόδισε νά ἐπικαλοῦν-
ται τούς Ἀγγέλους ὡς Θεούς μέ λατρευτική πίστη.

Στο Ορθόδοξο εορτολόγιο, εκτός από την Σύναξη
των Παμμεγίστων Ταξιαρχών και Αρχιστρατήγων Μι-
χαήλ και Γαβριήλ και πασών των Τιμίων, Επουρανίων
Δυνάμεων Ασωμάτων, που εορτάζεται στις 8  Νοεμ-
βρίου,  υπάρχουν κι  άλλες εορτές των Αρχαγγέλων.
Στις 6 Σεπτεμβρίου εορτάζεται το εν Χώναις θαύμα
του  Αρχαγγέλου  Μιχαήλ,  στις  8  και  18  Ιουνίου
εορτάζεται  η σύναξις  του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, στις
26 Μαρτίου εορτάζεται η σύναξις του Αρχαγγέλου
Γαβριήλ  ως  καθυπουργήσαντος  τω  θείω  μυστηρίω
του  Ευαγγελισμού,  στις  11  Ιουνίου εορτάζεται  η
σύναξις του Αρχαγγέλου Γαβριήλ εν τω Άδειν και στις
13 Ιουλίου εορτάζεται  η σύναξις  του Αρχαγγέλου
Γαβριήλ. Παρέλκει να πούμε ότι η Ορθόδοξος Εκκλη-
σία έχει ορίζει παλαιόθεν κάθε Δευτέρα να τιμών-
ται οι άγιοι Άγγελοι.

Ο ἄνθρωπος, ἄν καί στόν παρόντα πτωτικό κόσμο
εἶναι λίγο κατώτερος ἀπό τούς Ἀγγέλους – «ἠλλάτω-
σας αὐτόν βραχύ τί παρ’ ἀγγέ-λους», δηλ. τόν ἔκανες
ὀλίγον τί κατώτερο ἀπό τούς Ἄγγελους – ἐντούτοις ἡ
προοπτική του εἶναι νά ξεπεράσει τούς Ἀγγέλους καί
νά γίνει ἀνώτερός τους.  Σκοπός τοῦ ἀνθρώπου εἶναι
ἡ κατά Χάριν θέωσή του, νά γίνει ἕνας μικρός Θεός
μέ τήν βοήθεια τοῦ κατά φύσιν Θεοῦ, νά γίνει ἅγιος.
Αὐτό, ἄλλωστε, ἔκανε ὁ Χριστός μέ τήν Ἁγία Ἀνάλη-
ψή Του, κατά τήν ὁποία θέωσε τήν ἀνθρώπινη φύση.

Ἡ  ἀνθρώπινη  φύση  ἑνωμένη  πλέον  ἀσυγχύτως,
ἀτρέπτως, ἀχωρίστως καί ἀδιαιρέτως μέ τήν θεία φύ-
ση στό ἕνα πρόσωπο, στήν μία ὑπόσταση τοῦ Θεοῦ
Λόγου, ἀνεβαίνει πάνω ἀπό κάθε Ἀγγελικό Τάγμα καί
τοποθετεῖται  ἐκ  δεξιῶν  τοῦ  Πατρός.  Ἡ  Ὀρθόδοξος
Ἐκκλησία βρίθει  ἀπό  θεωμένους  ἀνθρώπους,  τούς
Ἁγίους μας, οἱ ὁποῖοι ἀποκαλοῦνται «ἐπίγειοι ἄγγελοι,
οὐράνιοι  ἄνθρωποι»  καί  καυχᾶται  γιά  τήν  Παναγία
μας, ἡ ὁποία μακαρίζεται ὡς «τιμιωτέραν τῶν Χε-
ρουβίμ καί ἐνδοξοτέραν ἀσυγκρίτως τῶν Σερα-
φίμ».

Ἄλλωστε  καί  ὁ  Ὀρθόδοξος  μοναχισμός πολύ
εὔστοχα ἀποκαλεῖται  ὡς  ἀγγελική  πολιτεία,  ὡς
ἰσάγγελος καί  ὑπεράγγελος  βίος,  γιατί  ἀποτελεῖ μία
πρόληψη τῶν ἐσχάτων, ἀφοῦ προσπαθεῖ  ἀπό τώρα,
ἀπό την παρούσα ζωή,  νά  ἐπιτελέσει  τό ἔργο τῶν
Ἀγγέλων καί νά ἐξομοιωθεῖ μέ αὐτούς, μέσω τῆς ἀκα-
τάπαυστης δοξολογίας  τοῦ  Ἁγίου  Τριαδικοῦ Θεοῦ,
τῆς  νοερᾶς καί  ἀδιαλείπτου προσευχῆς,  τῆς  παρθε-
νίας, τῆς ὑπακοῆς, τῆς ἀκτημοσύνης καί τῆς ἐκκοπῆς
τοῦ ἰδίου θελήματος. Τέλος, ὅλοι οἱ Ὀρθόδοξοι Χρι-
στιανοί μέ τό  Ἅγιο Βάπτισμα ἔχουμε καθαρισθεῖ
καί ὁδηγηθεῖ στήν θεογνωσία καί ἀναβιβασθήκαμε
στήν κατάσταση τῶν Ἀγγέλων.

Αρχίζοντας τον λόγο μας για την δαιμονολογία, θα
πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι ο διάβολος υπάρχει, εί-
ναι προσωπική ύπαρξη ως πεπτωκός άγγελος. Αυτό
το τονίζουμε, διότι ο διάβολος έχει καταφέρει να μας
πλανέψει, βάζοντας στο νου μας τη σκέψη ότι  δεν
υπάρχει. Οι Ορθόδοξοι πιστεύουμε σε προσωπικό, όχι
απρόσωπο Θεό. Δεν πιστεύουμε σε μια αόριστη ανώ-
τερη δύναμη, γιατί ανώτερη δύναμη είναι και ο Σατα-
νάς, ο διάβολος και τα δαιμόνια, τα οποία πιστεύουν
μεν στον Τριαδικό Θεό, τον οποίο αναγνωρίζουν ως
δημιουργό  τους,  αλλά  φρίττουν.  Οι  Ορθόδοξοι  πι-
στεύουμε σε συγκεκριμένη ανώτερη δύναμη, που εί-
ναι ο προσωπικός Άγιος Τριαδικός Θεός, ο Πατήρ, ο
Υιός και το Άγιον Πνεύμα, αλλά δεν φρίττουμε. Τον
λατρεύουμε,  τον  προσκυνούμε,  τον  δοξολογούμε,
τον παρακαλούμε, τον ευχαριστούμε, τον κοινωνού-
με με τα Άχραντα Μυστήρια. Η λέξη «διάβολος» προ-
έρχεται από την πρόθεση «διά» και το ρήμα «βάλ-
λω» και σημαίνει κατηγορώ, συκοφαντώ, ψεύδομαι.
Ο διάβολος είναι ο πρώτος εισηγητής της αμαρτίας, ο
πρωταίτιος της αμαρτίας, είναι ο ίδιος αυτοαμαρτία, ο
οποίος «αρπαγμόν ηγήσατο το είναι ίσα Θεώ». Ο ό-
σιος Ισαάκ ο Σύρος λέει ότι ο διάβολος είναι ο ειση-
γητής της άνεσης. Ο διάβολος είναι μεγάλος «θεολό-
γος».  Γνωρίζει  την Π.Δ.  και  την  Κ.Δ.,  τα Πατερικά
συγγράμματα, τους Ιερούς Κανόνες και  τις  αποφά-
σεις των αγίων Οικουμενικών Συνόδων. Κάνει νηστεί-
ες, αγρυπνίες. Έχει όμως υπερηφάνεια, πονηρία και
αμετανοησία. Δεν έχει πνευματική διάκριση, δηλ. επί-
γνωση του εαυτού του, αλάνθαστη αίσθηση του όν-
τως αγαθού Θεού και φωτισμό των σκοτεινών σημεί-
ων του. Ο διάβολος δεν θέλει όλοι οι άνθρωποι να
γνωρίσουν την αλήθεια εν Χριστώ και εν τη Ορθοδό-
ξω Εκκλησία. Είναι ο χειρότερος εχθρός και πολέμιος
της σωτηρίας του ανθρώπου.

Για τόν Εωσφόρο κάνει λόγο καί ο προφήτης Δαυ-
ίδ στό ψαλτήριον˙ «Υμείς δέ ως άνθρωποι  αποθνή-
σκετε καί ως εις των αρχόντων πίπτετε». Γιατί κι αυ-
τός άρχων ήταν του αγγελικού τάγματος, αλλά επει-
δή υπερηφανεύθηκε, γι’αυτό καί εξέπεσε. Ο δέ προ-
φήτης Ησαΐας λέγει γι’αυτόν τό εξής˙ «Πώς εξέπεσεν
εκ  του  ουρανού  ο  Εωσφόρος  ο  πρωΐ  ανατέλλων;
Συνετρίβη εις τήν γήν ο αποστέλλων πρός πάντα τά
έθνη; Σύ είπας εν τη διανοία σου˙ Εις τόν ουρανόν
αναβήσομαι, επάνω των αστέρων του ουρανού θήσω
τόν θρόνον μου καί έσομαι όμοιος τω Υψίστω˙ νυν
δέ εις τόν Άδην κάθεται καί εις τά θεμέλια της γης».
Καί ο Κύριος στό κατά Λουκάν άγιον Ευαγγέλιον λέ-
γει˙ «Εθεώρουν τόν Σατανάν ως αστραπήν εκ του
ουρανού πεσόντα».

Μερικοί  διδάσκαλοι  προσαρμόζουν  στήν  πτώση
αυτή του εωσφόρου καί των δαιμόνων καί στήν αν-
δραγαθία του Αρχαγγέλου Μιχαήλ τά ρητά εκείνα της
Αποκαλύψεως, τά οποία λένε˙ «Καί εγένετο πόλεμος
εν τω ουρανώ, ο Μιχαήλ καί οι άγγελοι αυτού επολέ-
μησαν μετά του δράκοντος καί ο δράκων επολέμησε
καί οι άγγελοι αυτού καί ουκ ίσχυσαν, ούτε τόπος ευ-
ρέθη αυτών έτι εν τω ουρανώ. Καί εβλήθη ο δράκων
ο μέγας, ο όφις ο αρχαίος ο καλούμενος διάβολος καί
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ο σατανάς, ο πλανών τήν οικουμένην όλην, εβλήθη
εις τήν γην καί οι  άγγελοι  αυτού μετ’  αυτού  εβλή-
θησαν». Δηλ. καί έγινε πόλεμος στόν ουρανό, όπου ο
δράκων μέ τήν ειδωλολατρεία προσπάθησε νά στήσει
τόν θρόνο του,  εξαλείφοντας  από τίς  διάνοιες  των
ανθρώπων τήν πίστη καί τήν λατρεία του ενός καί
μόνου αληθινού Θεού. Καί ο Μιχαήλ καί οι άγγελοι,
πού εκτελούσαν τίς διαταγές του, ήλθαν νά πολεμή-
σουν μέ τόν δράκοντα. Καί ο δράκων πολέμησε καί οι
άγγελοί του μαζί του. Καί δέν υπερίσχυσαν, αλλά η
ήττα του ήταν τόσο μεγάλη, ώστε δέν βρέθηκε πλέον
θέση γι’αυτόν στόν ουρανό. Καί ρίφθηκε ο δράκων ο
μεγάλος, ο παλαιός όφις, πού παρέσυρε τούς πρωτο-
πλάστους στήν  παράβαση,  ο  καλούμενος  διάβολος
καί ο σατανάς, ο οποίος πλανά όλη τήν οικουμένη. Ρί-
φθηκε στήν γη καί οι σκοτεινοί άγγελοί του ρίφθηκαν
καί αυτοί μαζί μ’αυτόν.

Λέει καί ο κορυφαίος Απ. Πέτρος˙ «Ει γάρ ο Θεός
Αγγέλων αμαρτησάντων ουκ εφείσατο, αλλά σειραίς
ζόφου ταρταρώσας παρέδωκεν εις κρίσιν  τετηρημέ-
νους», δηλ. διότι, εάν ο Θεός ακόμη καί τούς  αγγέ-
λους, όταν αμάρτησαν, δέν λογάριασε, αλλά  αλυσο-
δεμένους στό σκότος, τούς έρριξε στόν τάρταρο καί
τούς παρέδωσε νά φυλάττονται γιά νά δικασθούν κα-
τά τήν ημέρα της κρίσεως.

Αλλά καί ο Απ. Ιούδας λέει˙ «Αγγέλους τε τούς μή
τηρήσαντας τήν εαυτών αρχήν, αλλ’απολιπόντας τό
ίδιον οικητήριον, εις κρίσιν μεγάλης ημέρας δεσμοίς
αϊδίοις υπό ζόφον τετήρηκεν», δηλ. καί  τούς  αγγέ-
λους, πού δέν φύλαξαν τό υψηλό τους αξίωμα, αλλά
εγκατέλειψαν  τήν  ουράνια  κατοικία  καί  ζωή  τους,
τούς έχει φυλάξει γιά νά δικασθούν κατά τήν μεγάλη
ημέρα της παγκοσμίου Κρίσεως δεμένους κάτω από
πνευματικό σκοτάδι καί παντελή άγνοια της θείας Χά-
ριτος καί αληθείας μέ δεσμά αιώνια, πού δέν θά συν-
τριβούν ποτέ.

Ο Θεοδώρητος λέει πως ο εωσφόρος καί οι άγγελοί
του  εξέπεσαν  από  όλες  τίς  τάξεις  των  αγγέλων,
συμπεραίνοντας αυτό από τό λόγιο του Απ. Παύλου,
τό οποίο λέει : «Ουκ έστιν ημίν η πάλη πρός αίμα καί
σάρκα,  αλλά  πρός  τάς  αρχάς,  πρός  τάς  εξουσίας».
Δηλ. διότι πραγματικά δέν έχουμε νά παλαίψουμε μέ
αντιπάλους ομοίους μας, μέ αίμα καί σάρκα, σάν τήν
δική μας, αλλά η πάλη καί ο πόλεμός μας είναι πρός
τίς αρχές,  πρός τίς εξουσίες. Νά τί  λέει  κατά λέξη:
«Εκ των αγίων ήσαν ταγμάτων οι πονηροί δαίμονες,
αλλά καί διά πονηρίαν της τάξεως εκείνης εξέπεσαν.
Έχουσι δέ καί νυν τάς προσηγορίας εις έλεγχον της
βδελυρίας». Συμφωνεί σ’αυτό καί ο θείος Ιερώνυμος,
ότι δηλ. οι εκπεσόντες άγγελοι εξέπεσαν όχι από ένα
τάγμα, αλλά από πολλά. Βεβαιώνει  αυτόν τόν λόγο
του από τό παραπάνω ρητό του μεγάλου Παύλου.

Όμως, ο θεοφόρος Μάξιμος καί ο Δαμασκηνός Ιω-
άννης υποστηρίζουν  ότι  μόνο από  τήν ενάτη τάξη
των αγγέλων έπεσαν όσοι άγγελοι έπεσαν. Ο ιερός
Χρυσόστομος αποκαλεί  τόν  εωσφόρο  πρώτον  των
αγγέλων καί λέει ότι αυτός εκτραχηλίσθηκε από τόν
αγγελικό κολοφώνα. Μέ τόν ιερό Χρυσόστομο  συμ-
φωνεί τόσο  ο  ιερός  Αυγουστίνος  όσο  καί  ο  άγιος

Γρηγόριος ο Διάλογος. Ο Ιερώνυμος εκλαμβάνει τόν
εωσφόρο ως ανώτατον πάντων των αγγέλων. Ο Τερ-
τυλλιανός τόν  θεωρεί  ως  εξέχοντα  καί  σοφώτατον
πάντων καί ότι ο εωσφόρος εξέπεσε από τό τάγμα
των Σεραφίμ,  παρ’  όλο πού ο θείος Μάξιμος καί  ο
Δαμασκηνός  Ιωάννης  τόν  θεωρούν  ως  πρώτο  της
ενάτης τάξεως των αγγέλων.

Τότε  στήν  πτώση  του  εωσφόρου  έγινε  πόλεμος
στόν  ουρανό,  κατά  τήν  ιερά  Αποκάλυψη.  Γι’αυτό
κάθε τάξη καί αρμονία των υπερκοσίων ουσιών συνε-
χύθη καί ανεστράφη, καθότι έπεσαν καί από τά ανώ-
τερα του Αρχαγγελικού τάγματος, από τό οποίο ήταν
καί ο Μιχαήλ. Επειδή, λοιπόν, τα ανώτερα Αρχαγγελι-
κα τάγματα αντέστρεψαν τήν τάξη και αντί νά μυή-
σουν καί  νά  φωτίσουν  τά  κατώτερα  τάγματα  στό
αγαθό, τά μύησαν στό κακό καί τά σκότισαν, γι’αυτό
ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, αφού στάθηκε στήν οικεία τά-
ξη του αγαθού, μύησε τίς ανωτέρω αρχές καί  εξου-
σίες νά μείνουν στήν τάξι  του αγαθού, στήν οποία
κτίσθηκαν. Λοιπόν, τί άτακτο ή άτοπο ακολουθεί, αν
ο κατώτερος Μιχαήλ, πού έμεινε στό αγαθό, βλέπον-
τας τίς ανωτέρω αρχές καί εξουσίες νά εκπίπτουν από
τό αγαθό,  τίς  μύησε καί  τίς  δίδαξε νά μένουν στό
αγαθό; Βεβαίως κανένα.

Καί στή δική μας ιεραρχία, όταν ο ιερεύς καί ο ιερ-
άρχης ατακτούν καί κακώς φρονούν, καί διάκονος καί
μοναχός, πού ευτακτούν καί φρονούν ορθώς,  μπο-
ρούν νά τούς νουθετήσουν καί νά τούς ευτακτήσουν,
καθώς πάμπολλα παραδείγματα υπάρχουν.

Η δύναμη του διαβόλου έχει  καταργηθεί  με τον
Σταυρικό θάνατο του Χριστού. Όπως λέει ένας άγιος
της Εκκλησίας μας το σώμα του διαβόλου έχει  νε-
κρωθεί ολοκληρωτικά και τελεσίδικα. Μένει όμως μό-
νο η ουρά του ενεργή. Επιτρέπει ο Θεός να υπάρχει η
ουρά του διαβόλου για περισσότερο αγώνα και δοκι-
μή των ανθρώπων και για μεγαλύτερο ουράνιο μισθό
και στεφάνια. Επίσης, η ύπαρξη του διαβόλου ωφελεί
τους ανθρώπους, διότι γνωρίζοντας ότι οι εχθροί μας
είναι ακόμη ζωντανοί και μας πολεμούν, δεν κοιμόμα-
στε και  αμελούμε,  αλλά  παραμένουμε  ξύπνιοι  και
προσεκτικοί.

Ο άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος κάνει λόγο για την
κοροϊδία, το ξεγέλασμα του διαβόλου. Τρία πράγμα-
τα, λέει, διέφυγαν της προσοχής του διαβόλου: α) η
παρθενία της Μαρίας, β) η σύλληψη του Κυρίου και
γ) η Σταύρωση.

Ο διάβολος προσβάλλει τους ανθρώπους με τους
λογισμούς, τους οποίους ο άνθρωπος θα πρέπει να έ-
χει την πνευματική διάκριση να μην ανοίγει διάλογο
μαζί τους, να τους αντικρούει και να μην συγκατατί-
θεται. Συνήθως ο διάβολος επιτίθεται στον άνθρωπο
με τα δαιμόνια-πάθη της καταλαλιάς και της κατακρί-
σεως, της ύβρεως, του φθόνου, του ψεύδους,  του
θυμού και της οργής, της υπερηφανείας, της  βλασ-
φημίας, της μωρολογίας και φλυαρίας, του τόκου και
του δόλου, της οκνηρίας και του ύπνου, της  φιλαρ-
γυρίας, της μέθης, της μνησικακίας, της μαγείας και
γοητείας, της γαστριμαργίας, της ειδωλολατρείας, της
αρσενοκοιτίας, της χρωματοπροσωπίας, της μοιχείας 
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και πορνείας, του φόνου, της κλοπής, της ασπλαγχνί-
ας, του σχίσματος και της αιρέσεως. Η πνευματική ε-
γρήγορση του ανθρώπου έναντι των ανωτέρω παθών
επιτυγχάνεται κυρίως με την Χάριν του Θεού και με
την  προσοχή  του  εαυτού  μας,  την  προσευχή,  την
μετάνοια, την εξομολόγηση, την μετοχή στη μυστη-
ριακή ζωή της Εκκλησίας, ιδίως στο υπερφυές μυστή-
ριο της Θείας Μεταλήψεως του Τιμίου Σώματος και
Αίματος του Κυρίου, με την ταπείνωση. Αυτά είναι τα
κλειδιά της νήψεως. Τρία πράγματα φοβάται  περισ-
σότερο ο διάβολος: το βάπτισμα, τον Σταυρό και την
Θεία Κοινωνία Το πόσο σημαντική είναι για τον πνευ-
ματικό μας αγώνα η αρετή της ταπείνωσης, φαίνεται
από το εξής περιστατικό του Μ. Αντωνίου:  «Είδον
εγώ τας παγίδας του διαβόλου απλωμένας επί
πάσαν την γην. Και ηρωτήθην: Τις δύναται εκ-
φυγείν από τας παγίδας του διαβόλου; Και  ή-
κουσα φωνήν λέγουσά μοι: Ο ταπεινός». Δεν θα
πρέπει ποτέ να ξεχνούμε ότι ο διάβολος, προκειμένου
να μας παρασύρει, να μας πλανέψει, ώστε να μας ο-
δηγήσει στην υπερηφάνεια και την απώλεια «μετα-
σχηματίζεται ακόμη και εις άγγελον φωτός». Παίρνει
τη  μορφή φωτεινού αγγέλου,  ακόμη και  αγίων  και
της Παναγίας και του ιδίου του Χριστού.

Κατακλείουμε την ταπεινή μας αναφορά στη  δαι-
μονολογία, αναφερόμενοι σ’ ένα περιστατικό από τη
ζωή του Γέροντος Παϊσίου, που δείχνει την υπερηφά-
νεια και  την  αμετανοησία του διαβόλου.  Ο Γέρων
Παΐσιος από την μεγάλη αγάπη, που είχε, προσευχό-
ταν για όλο τον κόσμο. Μια φορά λυπήθηκε ακόμη
και  αυτόν τον διάβολο και  προσευχήθηκε έντονα
για  να  μετανοήσει  και  να  σωθεί  ο  διάβολος.
Ξαφνικά του εμφανίζεται ο διάβολος, του βγάζει τη
γλώσσα και του λέει:  «Και ποιος σου είπε ρε ότι
θέλω εγώ να μετανοήσω και να σωθώ; Εγώ να
μετανοήσω; Ο Θεός να μετανοήσει»!

Τέλος,  δεν  θα  πρέπει  να  λησμονούμε  ότι  στην
ιστορία έχουμε πέντε μεγάλες πτώσεις: του Σατανά,
του Αδάμ και της Εύας, του Ιούδα, του Πάπα και του
Οικουμενισμού.

Πρωτοπρεσβ. Άγγελος Αγγελακόπουλος
                                                impantokratoros.gr

Οι δαίμονες
ομολογούν
συγκλονιστικές μαρτυρίες

ΑΞΙΩΣΕΙΣ του διαβόλου
Ομιλώντας το δαιμόνιο προς τον Θεόν δια τον  α-

μαρτωλό λέγει: «Βλέπεις πόσον αγαπά εσένα καί πό-
σον αγαπά εμένα; Αρα δεν είναι με το δικό σου μέ-
ρος,  αλλά με το δικό μου. Τα έργα του είναι  έργα
μου. Ουδεμία σχέση έχουν με το ιδικό Σου θεϊκό θέ-
λημα.

Οι  αυθάδεις  αυτές  αξιώσεις  του διαβόλου έναντι
του Θεού είναι αποτέλεσμα των δικών μας πράξεων.
Ό διάβολος είναι ό κατήγορος μας προς τον Θεόν.

Από τον Θεόν ό διάβολος απαιτεί να του παραχω-
ρήσει άδεια καταλήψεως του ανθρώπου, διότι τα έρ-
γα μας δεν είναι του Θεού, αλλά του διαβόλου. Κύριε
σώσον ημάς.  «Κύριε  μη,  απόρριψης ημάς από του
προσώπου Σου..,». (Ψαλμ. 50, 13).

Ο λειτουργός του Θεού καί οι ΜΑΓΟΙ.

«Δι αυτούς, λέγει το πονηρό δαιμόνιον πού τους
Έχω εγώ καί κάνουν τα μαγικά μου, να προσεύχεσαι
πάντοτε καί ουδέποτε να τους καταράσαι.  Διότι  αν
για σας Εκείνη (εννοεί την Παναγία μας) κλαίει μίαν
φοράν,  δια  τους  μάγους  κλαίει  δύο  φοράς,  διότι
γνωρίζει πού θα πάνε». Το θλιβερό κατάντημα των
μάγων δεν δύναται ανθρώπινος νους να το συλλαβή.
Σύμβουλοι  στο  παρόντα  κόσμον  καί  σύμμαχοι  καί
όργανα των μάγων είναι  οι  δαίμονες με ανταλλαγή
την αίώνιον καί άθάνατον ψυχήν του καθ' ενός, πού
μεταχειρίζεται  την  μαγεία.  Πόσον,  αλήθεια,  πόσον
πρέπει  ό  κάθε  πιστός  να  προσεύχεται  για  αυτούς
τους δυστυχείς ανθρώπους.

Όταν ό κύριος προσηύχετο δια  τους σταυρωτάς
Του έδωκε παράδειγμα προς μίμησιν εις ημάς. Όπως
εκείνοι δεν γνώριζαν Τι έπρατταν, καί οι μάγοι «ουκ
οίδασι Τι ποιούσι».

Οι απειλές του διαβόλου κατά του
πολεμούντος αυτόν

«Τα  έβαλες  εναντίον  ολοκλήρου  της  κολάσεως.
'Αλλά καί εμείς δεν μένομεν ήσυχοι. Όπως μας καίεις,
εδώ εις την γήν καθημερινώς, έτσι σου καίωμε καί
εμείς  το  όνομα  σου  εις  την  κόλασιν».
Ο  πολέμων  τον  διάβολο  πρέπει  να  γνωρίζη,  ότι
απέναντι  του υπάρχει  ό διάβολος, εχθρός αόρατος,
πού έχει μόνον ένα σκοπό: Να εμβάλλει φόβον. Κύριε
δώσε μας την χάριν Σου, «ίνα ό φοβερός φοβηθεί και
φυγή καί ό φοβίζων καί απειλών ημάς φοβούμενος
φανή.»

Ή μυστηριώδης «ΣΥΝΥΠΑΡΞΗΣ» Θεού καί
διαβόλου

- «Όπως καί οσα αν σου περιγράψω - ομολογεί το
πνεύμα το ακάθαρτoν -είναι αδύνατον να συλλάβεις
Τι υποφέρομε εμείς οι δαίμονες, όταν αυτή ή φωτιά
συναντηθεί  με  μας  μέσα  του».  (Εννοεί  ό  πονηρός
διάβολος  στον  ασθενή  καί  οχλούμενον  υπό  των
ακαθάρτων πνευμάτων).
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Αν ανάψουν όλα τα πετρέλαια της οικουμένης καί
όλα  τα  πετρέλαια  της  Αραβίας,  δεν  φθάνουν  την
φωτιά, πού μας κατακαίγει όταν κοινωνεί αυτός...»,
(εννοεί ό δαίμονας το δαιμονισμένο άτομο).

Η  μυστηριώδης  «ΣΥΝΥΠΑΡΞΗΣ»  του  Θεού  μετά
του διαβόλου μέσα εις τον ασθενή είναι  μέγα  πρό-
βλημα.  Ποία  σχέσης φωτός  καί  σκότους;  Θεού καί
Βελίαρ; Καί όμως! Παραδόξως ό Πανάγαθος Θεός, εις
τα περιστατικά αυτά, εκδηλώνει την άμετρων ιδιότη-
τα της ΥΠΟΜΟΝΗΣ απέναντι του δαίμονος. Όπως ό-
ταν ό άνθρωπος διαπράττει το μεγαλύτερον έγκλημα
της αμαρτίας. Καί τότε εφαρμόζεται δια τον αμαρτω-
λό άνθρωπον ή Μακροθυμία του Θεού. Διότι αποσκο-
πεί ό Θεός εις την σωτηρίαν του ανθρώπου καί όχι
στην απώλειά του.

Στην περίπτωσιν του δαιμονισμένου ανθρώπου, ο-
ποιοσδήποτε καί  αν  είναι,  αναμένει  την  μετάνοιάν
του. Καί όταν ή μετάνοια είναι ειλικρινής, τότε εξαφα-
νίζεται ό διάβολος. Εάν ό Θεός εξεδίωκε αυτομάτως
με την μετάδοση της Θείας Κοινωνίας τον διάβολο,
έκαστος θα αμάρτανε ασυστόλως καί θα διελογίζετο:
»Καί αν έλθη ό διάβολος μέσα μου, εγώ θα κοινωνή-
σω καί αμέσως θα φύγη!...».

Κατ' αυτόν τον τρόπον όμως ουδείς δαιμονισμένος
θα υπήρχε καί θα υπερεπερίσσευεν ή αμαρτία. Ό φό-
βος της  καταλήψεως  υπό  του  διαβόλου  είναι  ένας
λόγος αποφυγής της αμαρτίας.

Ή απερίγραπτος ΚΑΚΙΑ του διαβόλου κατά
του ανθρώπου.

-  «Δεν θέλω να κινείται ανθρωπινή σκιά επί  του
πλανήτου τής γης. Εάν με άφηνε - συνεχίζει  ό  κα-
κούργος δαίμονας - μόνον ένα λεπτό της ώρας, θα
καταπόντιζα ολόκληρη τη γήν». Ποίος δύναται να πε-
ριγράψει την κακίαν του διαβόλου κατά του ανθρώ-
που;  Αυτήν  την  κακίαν  του  παγκάκιστου  δαίμονος
ουδέποτε την έλαβε ύπ' όψιν ό κοσμικός άνθρωπος.
Καί το σημαντικότερον πάντων, ουδέποτε προσπαθεί
να αποφύγη τα πονηρά καί διαβολικά έργα.

Δώσε Κύριε, δώσε φώτιση στον κόσμον Σου.
Ή άμετρος ΠΟΝΗΡΙΑ του διαβόλου

-Κάνω τόσον όμορφα τη δουλειά μου, πού είναι
αδύνατον να με ανακαλύψεις πότε καί πώς ενεργώ».
Η άμετρος πονηρία του διαβόλου δεν ανακαλύπτεται
ευκόλως. Οτιδήποτε κακό, είναι του διαβόλου. Πόσον
όμως κρύπτεται ό αυτουργός της πονηρίας, δεν  υπ-
οπτεύεται ό άνθρωπος. Ουδέποτε ό ποιών το κακόν
είναι μόνος του. Όπισθεν κάθε μιας πράξεως, πού εί-
ναι αντίθετος των εντολών του Θεού, υποκρύπτεται
ό μισόκαλος δαίμονας.

Τα ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ του διαβόλου.
- «Δεν φεύγω, όσο ξύλο καί αν τρώγω. "Έχω δι-

καιώματα», φωνάζει με κομπασμό καί ύπερηφάνειαν
ό διάβολος.

Όπως εις την περίπτωσιν των δαιμονισμένων στην
χώρα των Γεργεσηνών χρησιμοποιεί, ό διάβολος, την
γλώσσαν της παρακλήσεως (Μάρκ. 5, 6-7) προς τον
Κύριον, ούτω καί τώρα. Γνωρίζει, ότι ό Θεός δεν θα
τον ανεχθεί επί πολύ ακόμη, καί προβαίνει εις παρα-
κλήσεις καί ικεσίας. Χρησιμοποιεί το όπλον της  υπο-

κρισίας.  Οι  υποκριτικές  παρακλήσεις  του  επιμαρτυ-
ρούν την αδυναμία καί την κακίαν του.

Ή ανυποχώρητος ΕΠΙΜΟΝΗ του διαβόλου.
·Δεν υποκύπτω εύκολα όπως εσείς, λέγει με  πολ-

λήν ειρωνεία ό υπερήφανος δράκοντας. Εγώ μάχομαι
με όλη μου την δύναμιν να κρατηθώ. Εκείνος, πού
θα μείνει τελευταίος, εκείνος θα κερδίσει την μάχην».

Μη νομίσωμεν,  ότι  ό  διάβολος  υποχωρεί  με την
πρώτη μάχη. Είναι εις πολλάς περιπτώσεις ανυποχώ-
ρητος. όταν προσέξομε πόση επιμονή έδειξε εναντίον
του Κυρίου, στην έρημον τότε θα αντιληφθούμε το
διαβολικό πείσμα. Άλλα θα υποχωρήσει καταντροπια-
σμένο το σκοτεινό δαιμόνιο όταν καί ημείς επιμένου-
με αντιτάσσοντας εις αυτό τάς δυνάμεις μας, τάς ο-
ποίας ενισχύει δια της χάριτος Του ό Θεός. Δεν πρέ-
πει να υποχωρήσουμε ούτε να υποκύψουμε στις παν-
ουργίας του διαβόλου. Το «άντίστητε τω διαβάλω··
δεν έχει την έννοια της ολιγόλεπτου μάχης. 'Αλλά της
διαρκούς καί πεισματώδους μάχης καί τότε επέρχεται
ή νίκη.

Ό διάβολος ΟΜΟΛΟΓΕΙ...
« Αν γνώριζα το κακόν, πού θα μου έκανε, δεν θα

τον σταύρωνα...».
Ό ΣΤΑΥΡΟΣ του Κυρίου. όπλον αήττητων. όπλον

ακαταμάχητο. «Φρίττει γαρ καί τρέμει - ό διάβολος -
μη φέρων καθαράν αυτού την δύναμιν.» «Σταυρός ό
φύλαξ πάσης της οικουμένης...» Συνεπώς,  ό  Σταυ-
ρός, ως Σύμβολο, ως Σχήμα, ως Τύπος, ως Ουσία, ως
Νόημα Ζωής, κατέχει δεσπόζουσα θέσιν εν τη Εκκλη-
σία καί  παντού  εντοπίζεται».  (Ιδε  ΒΙΒΛΙΟΝ  «ΙΕΡΑ
ΜΟΝΗ ΣΤΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ» Επιμέλεια 'Αρχιμ.  ΑΘΑΝΑ-
ΣΙΟΥ Καθηγουμένου Ίερ. Μονής ΣΤΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ)

Ό διάβολος ΕΙΡΩΝΕΥΕΤΑΙ...
-  Σάς  υπόσχεται  ΕΚΕΙΝΟΣ τον Παράδεισον λέγει

καταγελών ημάς, ό διάβολος, δια το κατάντημα μας -
καί δεν τον ακολουθείτε. Σάς υπόσχομαι εγώ την κό-
λασιν καί όλοι έρχεσθε μαζί μου».

Τι είναι ΑΙΩΝΙΟΤΗΤΑ; Σε απασχόλησε ποτέ ή σκέ-
ψις; Ότι, όταν πεθάνεις, εμπρός σου εκτείνεται ένας
ατελείωτος αιώνιος κόσμος; Εάν κερδίσωμεν την Βα-
σιλείαν του Θεού, κερδίσαμε το πάν. Εάν όμως κολα-
σθούμε, χάσαμε το πάν. «Τι γαρ ωφελήσει άνθρωπον
εάν κερδίσει τον κόσμον όλον, καί ζημιωθεί την ψυ-
χήν αυτού;» (Μάρκ. 8, 36).

Ο διάβολος ΔΕΝ ΠΑΥΕΙ να μας καταπολεμά.
« Εγώ κάνω ακατάπαυστα το καθήκον μου καί σας

καταπολεμώ, λέγει ό κακούργος καί άρχέκακος  δαί-
μονας. Εσείς κάνετε το καθήκον σας να με  καταπο-
λεμείτε όπως εγώ σας καταπολεμώ;». Ο διάβολος η-
μέρας τε καί  νυκτός καταπολεμεί  τον κάθε  άνθρω-
πον. Προ πάντων τους πιστούς. Καταστρώνει σχέδια
την νύκτα, δια να τα εφαρμόσει την ήμέραν. «Σκέ-
πτομαι, σκέπτομαι, Τι άλλο να σου κάνω- λέγει ό διά-
βολος. Αν γνωρίζαμε, Ότι εις κάθε βήμα της ζωής μας
ό διάβολος παραμονεύει να μας προξενήση κακόν, θα
ήταν διαφορετική ή ζωή μας.

Το όνομα μου είναι ΔΙΑΒΟΛΟΣ... - «Το όνομα μου
είναι  διάβολος,  λέγει  ό  πανούργος  δαίμονας.  Αυτό
σημαίνει,  Ότι  τίποτε άλλο  δεν μπορώ να σας κάνω,
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ειμή μόνον να διαβάλλω. Δεν αναγκάζω κανένα.  Ε-
σείς διατί έρχεσθε μόνοι σας σε μένα;»

Ποίος δύναται να υποστήριξη ότι ό διάβολος τον
εξανάγκασε προς διάπραξη της αμαρτίας; Ό κάθε άν-
θρωπος είναι ελεύθερος να αποφασίσει το ΝΑΙ ή το
ΟΧΙ.  Όπως  ό  Θεός  παροτρύνει  τον  άνθρωπον  να
αποφυγή το κακόν καί να πράξη το καλόν, κατά τον
ίδιον τρόπον ό διάβολος παροτρύνει  τον άνθρωπον
να απαρνηθεί  το καλόν καί  να διάπραξη το κακόν.
Ιδού λέγει ό Θεός, παρέθηκά σοι πυρ καί ύδωρ ου αν
θέλεις, εκτενείς την χείρα σου» (Σοφ. Σειρ. 15, 16).
Ώστε  μόνοι  μας  εκλέγομε  τον  Παράδεισον  ή  την
κόλασιν. Ουδείς μας πταιει

Ό διάβολος ΠΑΡΑΔΕΧΕΤΑΙ...
- Είσαι, πονηρέ δαίμονα, το σκότος τής κολάσεως.
-Είμαι,  απαντά  με  πολλήν  υπερηφάνειαν  ό

διάβολος.
- Είσαι ή λάσπη καί ή ακαθαρσία της κολάσεως.
- Είμαι, άπαντά με πολλήν αναισχυντία.
- Είσαι ή εφεύρεσης παντός κακού στο κόσμον.
-  Είμαι,  άπαντα με  διαβολική  καύχηση. Είμαι  καί

δεν αρνούμαι.
- Έχεις τίποτε άλλο να μου ειπείς;
- Τώρα ερωτώ εγώ, λέγει ό παμπόνηρος καί παγκά-

κιστος δαίμονας. « Εφ' όσον είμαι ότι μου είπες, καί
οτι δεν μου είπες, διατί μόνοι σας έρχεσθε καί κολυ-
μπάτε μέσα εις το ιδικό μου βρώμικο καί ακάθαρτο
νερό;»

Χρειάζονται σχόλια; Ό ουρανός, ή γη, ή θάλασσα
μολύνθηκαν από τα βρώμικα καί ακάθαρτα νερά των
δικών μας πράξεων. Τι μας απομένει; Η ή μετάνοια ή,
ή θεία δίκη καί τιμωρία.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ό διάβολος;
- «Είμαι, λέγει ό διάβολος, ελεύθερος. Με άφησε

ελεύθερον.  Ουδείς  θα  μείνει  άθικτος.  Όλοι  θα
περάσετε από το κόσκινο μου...». « Ιδού ό σατανάς
εξητήσατο υμάς του σινιάσαι ως τον σίτον» « Ιδού ό
σατανάς,  όπως άλλοτε περί  του Ιώβ, ούτω καί δια
σας τώρα ζήτησε να σας ταράξει  καί  σας κλονίσει,
όπως κοσκινίζεται καί  σείεται  το σιτάρι  μέσα εις το
κόσκινον·· (Λουκ. 22, 31).

«Καί εβλήθη ό δράκων, ό όφις ό μέγας ό αρχαίος,
ό καλούμενος Διάβολος καί ό Σατανάς, ό πλανών την
οικουμένη όλη,  εβλήθη εις  την  γήν,  καί  οι  άγγελοι
αυτού  μετ'  αυτού  εβλήθησαν».  «Καί  έρρίφθη  ό
δράκων ό μεγάλος, ό παλαιός όφις, που παρέσυρε εις
την παράβασιν τους πρωτοπλάστους, ό καλούμενος
διάβολος  καί  ό  σατανάς,  ό  όποιος  πλανά  την
οικουμένη όλη. Έρρίφθη εις την γήν, καί οι σκοτεινοί
άγγελοι  του ερρίφθησαν καί  αυτοί  μαζί  με αυτόν».
ΕΙναι  κοινή  ομολογία,  ότι  τα  σημεία  των  καιρών
προειδοποιούν,  ότι  κάτι  φοβερόν  αναμένει  τον
πλανήτη της γης. "Ας είμεθα λοιπόν Έτοιμοι...».

ΠΕΣΕ ΝΑ ΜΕ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΗΣ...
-Πάψε πια να μας πολεμάς.,., λέγει ό κακούργος καί

άρχέκακος όφις. Έλα να συμμαχήσομε μαζί. Πέσε να
με προσκύνησης καί Ότι μου ζήτησης, θα σου το δώ-
σω. Χρυσάφι  όσο  θέλεις.  Πλούτη,  θέσεις,  αξιώμα-
τα...».

- Αποτάσσομαι σοι, Σατανά, καί πάσι του έργοις σου,
καί πάσι τοις άγγέλοις σου, καί πάση τη λατρεία σου,
καί πάση τη πομπή σου. Πτού σου καταραμένε καί α-
φορισμένε από τον Επουράνιό μου Θεόν. Ο ίδιος πα-
ρέμεινε καί παραμένει ό διάβολος καί θα παραμένει
από τότε, πού πολέμησε τον Κύριόν μας εις την ερη-
μον, έως της σήμερον καί έως της συντέλειας του κό-
σμου.  Αυτόν  τον  άσπονδο  έχθρόν  του  ανθρώπου
πρέπει να και πολεμήσωμεν, δια να λάβωμεν τον στέ-
φανον της νίκης.

Θα μεταχειριστεί τα πάντα
Δεν είναι δυνατόν, να παραγνωρισθεί ή πραγματι-

κότης.  Αυτό,  δηλαδή,  πού τονίσθηκε περισσότερον
παρά άλλοτε, Ότι ό Αντίχριστος θα μεταχειριστεί τα
πάντα,  δια  να  παραπλάνηση  τους  ανθρώπους  της
γης. Θα ποίηση εικόνα καί θα δώσει πνεύμα πλάνης
εις αυτήν καί θα «λαλήση ή είκών του θηρίου». Θα
εξαναγκασθούν οί  άνθρωποι  να προσκυνήσουν την
εικόνα, καί «όσοι εάν μη προσκυνήσωσι τη εικόνι του
θηρίου», θα έχη την έξουσίαν ό Αντίχριστος «ίνα α-
ποκτανθώσι», δηλαδή, να φονευθούν (Άποκ. 13,15).

Θα δώσει «χάραγμα» εις τους ανθρώπους. Το χά-
ραγμα θα είναι ή επί της δεξιάς χειρός ή επί των με-
τώπων των ανθρώπων. Ό διαχωρισμός των οπαδών
του Χριστού καί των οπαδών του Αντίχριστου θα αρ-
χίσει εκ της τροφής. Ή αγορά καί ή πώλησης  τρο-
φών. Το σημείον τούτο θα είναι κρίσιμο. Πολλοί θα
υποκύψουν, διότι δεν θα γνωρίζουν, Ότι καί αυτός ό
Αντίχριστος δεν θα εχη εις το τέλος τροφή δια να
δώσει εις τους οπαδούς του. Το χάραγμα ή, ή σφρα-
γίδα του Αντίχριστου θα δώσει την ευκαιρία μόνον
εις  τους  σφραγισμένους  «να  αγοράζουν  ή  να  πω-
λούν» (Άποκ. 13,17).

Εν  συνεχεία  θα  προχώρηση  ό  Αντίχριστος  στην
διακίνηση του νομίσματος. Θα δεσμεύση το χρήμα,
το νόμισμα. Θα εχη δε δικαίωμα μόνον ό σφραγισμέ-
νος να χρησιμοποιεί το ειδικό νόμισμα, το κοινόν εις
τα έθνη. Τότε, με την ιδία σφραγίδα θα δικαιούται να
μετακινείται  από τόπου εις τόπον δι' όλων των  μέ-
σων.  Θα διακοπή, δηλαδή,  ή μετακίνησης των  αρ-
νουμένων την σφραγίδα του Αντίχριστου.

Ειδική ταυτότητα ή ειδική κάρτα θα είναι το  έτε-
ρον σημείον του διαχωρισμού των πιστών από τους
απίστους.  Τότε  όσοι  θα  χρησιμοποιούν  την  ειδική
κάρτα θα είναι οί νομοταγείς εις το κράτος. Όσοι θα
αρνηθούν, θα είναι  οί παράνομοι. Από του σημείου
τούτου θα αρχίσει  Ό διωγμός καί το μαρτύριο.  Τα
θαύματα καί ή πλάνη του Αντίχριστου θα πολλαπλα-
σιασθούν. Ό κόσμος θα είναι βυθισμένος εις το σκό-
τος καί  όλο  καί  περισσότερον  θα  περιπατεί  εις  το
σκότος καί όλο καί περισσότερον διαρκώς εις τάς τά-
ξεις του «ανόμου». Το αποκορύφωμα θα είναι ή παγ-
κόσμιος κυριαρχία του «ανθρώπου της αμαρτίας, του
υιού της απώλειας» (Β' Θεσσ. 2,3).

Χρειάζεται προσοχή
Δια την ύπαρξιν του διαβόλου δεν χωρεί ουδεμία

αμφιβολία. Ή ενανθρώπισης του Κυρίου σκοπό είχεν
την απελευθέρωσιν του ανθρώπου εκ της δυναστείας
του  διαβόλου. Ή επί  γης Εκκλησία του Χριστού κατ-
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εργάζεται την σωτηρίαν κάθε ψυχής. όταν ομιλούμε
περί σωτηρίας, προϋποτίθεται ή ύπαρξης εχθρού. Ό
εχθρός  ποίος;  Ο σατανάς  καί  διάβολος  ό  «πλανών
την οικουμένη όλη...» (Άποκ. 12,9).

Ή ύπαρξης κακών πνευμάτων μαρτυρείτε από  ό-
σους λυτρώθηκαν από αυτά. Ή προσωπική των  εμ-
πειρία, τα βάσανα πού υπέστησαν, ή πάλη πού διεξή-
γαγαν, ό αγώνας πού υπεβλήθησαν δεν αφήνουν αμ-
φιβολίας δια την ύπαρξιν δαιμόνων. ούτε δίδουν υπό-
νοια να φανταστή κανείς, Ότι υπέφεραν ή ότι ηθέλη-
σαν οι ίδιοι να υποφέρουν για επίδειξη. Δεν είναι δυ-
νατόν, να ισχυριστεί κάποιος, Ότι, οσα υπέφεραν αυ-
τά τα άτομα, είσαν εικονικά, ότι ενεφανίζοντο στον
κόσμον με επιτηδειότητα, δια να κινήσουν υπέρ  αυ-
τών τον οίκτoν ή την συμπάθεια.

Απεριόριστος προσοχή επιβάλλεται να ύπάρχη εις
την παρούσαν ζωήν εκ μέρους των πιστών. Ό διάβο-
λος καραδοκεί δια να είσέλθη εις την ψυχήν καί να
την  θανάτωση.  Είναι  ανθρωποκτόνος  καί  ψυχοκτό-
νος. Εργάζεται χωρίς ανάπαυλα. ούτε τη μέρα ησυχά-
ζει ούτε  νύκτα  αναπαύεται.  Μυριάδες  μυριάδων  αϊ
παγίδες του καί αυτός είναι  έτοιμος να συλλαβή το
θύμα του καί να το εκδικηθεί.

Έναντι  αυτού  του αοράτου εχθρού  ημείς  είμεθα
παντελώς ανίσχυροι. Δια τούτο επιβάλλεται όπως  α-
ναθέσωμεν πάσαν την ζωήν μας εις τον Κύριον  Ιη-
σούν.  «πάσαν  την  μέριμνα  ημών  επιρρίψαντες  έπ'
αυτόν, Ότι αύτω μέλει περί ημών, νίψατε,  γρηγορή-
σατε" Όσοι αντίδικος υμών διάβολος ως λέων ωρυό-
μενος περιπατεί ζητών τίνα καταπίη» (Α' Πετρ. 5,7-
8). 

Θετικοί παράγοντες δια την προσέλκυση της
χάριτος του Θεού είναι αυτοί:

α. Το Ακατανίκητο όπλο της ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ.
β. Ή ανάγνωσης και ή μελέτη της Αγ. ΓΡΑΦΗΣ.
γ. Ή βαθιά μελέτη του Λόγου του Θεού.
δ. Μελέτη καί ανάγνωση ιδιαιτέρως των Ψαλμών

του Δαυίδ.
ε. Καθημερινή ανάγνωση των πατερικών κειμένων

της  Εκκλησίας.  Οι  άθλοι  και  τα  μαρτυρολόγια  των
αγίων.

στ. Ή εξομολόγηση καί ειλικρινής απόφαση να μην
επιστρέψει ο ασθενής εις τα οπίσω, αλλά να πράττει
το θέλημα του Θεού.

ζ. Οι παρακλήσεις καί οί χαιρετισμοί της Παναγίας
μας και άλλε παρακλήσεις αγίων.

η. Ή νηστεία επίσης αποτελεί μέγα όπλο κατά των
πονηρών πνευμάτων. Το διαβεβαίωσε Όσοι  Κύριος,
όταν έδωκεν εις την γενεάν των ανθρώπων την θεϊκή
Του συνταγή. «Το γένος τούτο εν ουδενί δύναται εξ-
ελθείν ειμή εν προσευχή και νηστεία» (Μάρκ. 9,29).
Ή εγκράτεια εις την τροφήν, πού επεκτείνεται καί εις
τα σαρκικά, είναι αναγκαία, δια να εκδιωχθεί ο  διά-
βολος.

θ. Επισφράγισμα μιας προσπάθειας κατά των  πο-
νηρών πνεύμα των είναι ή μετάληψις των αχράντων
μυστηρίων του Θεού. Το Σώμα καί το Αίμα του  Κυ-
ρίου είναι το υπέρτατο όπλο, πού κατασυντρίβει την
δύναμη  του  διαβόλου.:  -«Ως  λέοντες  τοίνυν  πυρ

πνέοντες,  όντως  από  της  τραπέζης  αναχωρούμε
εκείνης,  φοβεροί  τω  διαβάλω  γινόμενοι»  (Ρ.Ο.
59,260).

«Πίνετε  αγιασμό.  Όσο  πιο  συχνά  τόσο πιο
καλά.  Είναι το καλύτερο και  αποτελεσματικό-
τερο φάρμακο. Αυτό δεν το λέγω σαν παπάς,
το λέγω σαν γιατρός. Από την Ιατρική μου πεί-
ρα». (Αρχιεπίσκοπος Λουκάς Βοϊνογιασινέτσκι,
1961)

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ  ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ  ΦΙΛΟΘΕΟΣ  ΜΑΡΤΥΡΙΑ    ΤΕΥ-
ΧΟΣ   43-44 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1991

Δύο πράγµατα για τη
νηστεία

- Γέροντα θα ήθελα να πείτε δύο πράγµατα για τη
νηστεία. - Για να πεις κάτι πρέπει να το βιώνεις, να το
ζεις. Μόνο ένας που έχει γεννηθεί κοντά σε θάλασσα
ή είναι ναυτικός µπορεί να µιλήσει για τη θάλασσα.
Αλλά θα κάνω υπακοή στο θέληµά σου και θα σου
πω τί λένε οι πατέρες οι οποίοι ήταν φίλοι της  νη-
στείας. 

- Η νηστεία δεν είναι σκοπός, είναι µέσο. Να, σκο-
πός σου ήταν να έλθεις στο Άγιον Όρος, ήταν ο προ-
ορισµός σου. Το καραβάκι που σε έφερε είναι το µέ-
σο. Έτσι και η νηστεία, είναι ένα από τα µέσα που
µας έδωσε η αγάπη του Θεού για να Τον ποθούµε. Ο
Θεός είναι ο προορισµός µας. 

-  Η  νηστεία  είναι  συνοµήλικη  µε  την  ανθρωπό-
τητα. Μέσα στον Παράδεισο δόθηκε στον άνθρωπο
από τον Θεό, µας λέει ο Μ. Βασίλειος. 

- Ο Ιερός Χρυσόστοµος γράφει ότι ο Θεός  δηµι-
ουργώντας τον άνθρωπο τον έφερε και τον παρέδω-
σε στο χέρι της νηστείας, η οποία είναι φιλόστοργη
µητέρα και  άριστος  διδάσκαλος.  Της  εµπιστεύτηκε
δηλαδή την σωτηρία του. Άρα η νηστεία είναι παιδα-
γωγός, δεν περιορίζει αλλά καλλιεργεί τον άνθρωπο. 

- «Αν η νηστεία ήταν αναγκαία στον Παράδεισο,
είναι πολύ περισσότερο αναγκαία έξω από τον Παρά-
δεισο. Αν ήταν χρήσιµο το φάρµακο πριν  από τον
τραυµατισµό, είναι πολύ περισσότερο χρήσιµο µετά
τον τραυµατισµό». Η νηστεία µέσα στον Παράδεισο
δόθηκε προληπτικά στον άνθρωπο για να µην πέσει.
Αφού ο άνθρωπος έπεσε δίδεται θεραπευτικά. 

- Η νηστεία µαραίνει τις κακές επιθυµίες, λέει ο Ά-
γιος Μάξιµος ο Οµολογητής, την καρδιά µας την µα-
λακώνει, συµπληρώνει ο Άγιος Συµεών ο νέος Θεολό-
γος. Κάθε καλό και αγαθό έργο δια της νηστείας κατ-
ορθώνεται και τελειοποιείται, γράφει ο Άγιος  Γρηγό-
ριος ο Παλαµάς. Για όλους αυτούς τους λόγους ο Ιε-
ρός Χρυσόστοµος µας εξοµολογείτε την αγάπη του
προς τη νηστεία. «Αγαπώ τη νηστεία, γιατί είναι µη-
τέρα σωφροσύνης  και  πηγή  κάθε  φιλοσοφηµένης
πράξεως».

-  Η νηστεία δεν περιορίζεται µόνο στη  διατροφή.
τι όφελος έχουµε, όταν απέχουµε από πουλερικά και
ψάρια,  δαγκώνουµε  όµως  και  κατατρώγουµε  τους
αδελφούς µας;

- Νηστεία κυρίως είναι να πεινάσεις για Θεό!!!
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