Ἐμ ίση σε τὴν ψεύτικη ἐντύπω ση
(†) Μητροπολίτου Νικοπόλεως Μελετίου

Γιά τὸν Ἅγιο Ἀθανάσιο ἔκαμαν
τὴν κρίση «Ἦταν ὁ ἡρωικότερος τῶν
ἁγίων καὶ ὁ ἁγιότερος τῶν ἡρῴων».
Γιά τὸν ἀείμνηστον Ἀρχιμανδρίτη Ἰωὴλ Γιαννακόπουλο ἐγὼ προσωπικὰ ἔχω κάνει τὴν κρίση «Ἦταν
ὁ σοφώτερος τῶν συγχρόνων ἁγίων
καὶ ὁ ἁγιώτερος τῶν συγχρόνων μας
σοφῶν». Καὶ τὸ ὑπεροχώτερο πρότυπο σοφοῦ καὶ ἁγίου κληρικοῦ. Γιατὶ
εἶχε μία ἀπόλυτη συνέπεια σ’ ἐκεῖνα
πού πίστευε καὶ σ’ ἐκεῖνα πού ἔπραττε καὶ ἕνα τεράστιο πνευματικὸ βάθος, τὸ ὁποῖο δέν ἀρκεῖ κανεὶς νά τὸ
γνωρίσει, πρέπει καὶ νά μπορεῖ νά τὸ
ἀξιολογήσει.
Ἔλεγε: «Ὅταν ἤμουν στό σχολεῖο, στό δημοτικὸ καὶ στό γυμνάσιο,
τὰ ἄλλα παιδιὰ μὲ λέγανε ὁ Κουτοφώτης», γιατὶ τὸ ὄνομά του ἦταν
Φώτιος. Ὁ Κουτοφώτης. Ἦταν κουτός. «Μὲ θεωροῦσαν χαζὸ καὶ ἤμουν
χαζὸς καὶ δυσμαθής». Λόγια δικὰ
του, ὄχι δικά μου. «Δειλὸς, ἀνόητος
καὶ βλάκας». Λόγια δικὰ του. Πῶς
εἶχε τὸ θάρρος νά τὰ λέει γιά τὸν
ἑαυτὸ του, εἶναι λιγάκι δύσκολο νά
τὸ μετρήσει κανείς.
Ἀλλὰ νά, ἐνῶ ἦταν ἀκόμη παιδί, στό σχολεῖο, τὸν ἀπασχόλησε
τὸ ἐρώτημα: «Γιατὶ τὰ ἄλλα παιδιὰ
εἶναι ἔξυπνα καὶ ἐγὼ εἶμαι κουτὸς
καὶ εἶμαι ὁ Χαζοφώτης;». Καὶ ἔψαξε καὶ βρῆκε. Ψάχνοντας βρῆκε.

Καὶ τὶ λέτε βρῆκε; Διαπίστωσε ὅτι
τὰ ἄλλα παιδιὰ εἶχαν μὲν μία εὐφυΐα, ἀλλὰ εἶχαν καὶ μία ἐπιπολαιότητα. Τσιμπολογοῦσαν ἐδῶ κι ἐκεῖ
καὶ πετοῦσαν ἐξυπνάδες. Καὶ οἱ διδάσκαλοι, μὲ τὸ ἄθλιο παιδαγωγικὸ σύστημα πού ἔχουμε ἐδῶ στήν
Ἑλλάδα, μένανε εὐχαριστημένοι ἀπὸ
τὶς ἐξυπνάδες τῶν παιδιῶν. «Ἐγώ»,
μοῦ ἔλεγε ὁ πάτερ Ἰωήλ, «κατάλαβα
ὅτι, τουλάχιστον γιά τὸν ἑαυτό μου,
ἐπειδὴ ἤμουν δυσμαθής, χρειαζόμουν
σοβαρὴ μελέτη».
Καὶ προσπάθησε νά κάνει ὅσο πιὸ
σοβαρὴ μελέτη μποροῦσε. Φυσικὰ μὲ
ἐπαναλήψεις. Καὶ τὰ κατάφερε. Κατάλαβε ἀπὸ τότε ὅτι μπορεῖ ὁ ἴδιος
νά μορφωθεῖ καὶ νά ἔχει βάσεις πνευματικές, μορφωτικὲς ἐννοοῦμε, πιὸ
καλὲς ἀπὸ τὰ ἄλλα παιδιά, βάσεις
πιὸ σταθερές.
Καὶ κατάλαβε ὅτι ἡ ἐντύπωση
εἶναι ἕνα ψεύτικο πρᾶγμα πού δέν
ἀξίζει τὸν κόπο νά τοῦ δίνει κανεὶς
σημασία. Καὶ ἔτσι, μοῦ ἔλεγε, σὲ
ἡλικία νεαροτάτη, 14–15 χρόνων,
ἐμίσησε τὴν ψεύτικη ἐντύπωση.
Τὸ συμπέρασμά του ἦταν: Ὁ
ἄνθρωπος δέν εἶναι αὐτό πού εἶναι
καὶ μπορεῖ νά ἀλλάξει, μπορεῖ νά διορθωθεῖ. Ἡ σκέψη αὐτὴ, τόσο πρώιμη ἀλλὰ καὶ πολὺ βαθιὰ, εἶναι αὐτή
πού ἐσφράγισε ὁλόκληρη τή ζωή
του………

Αγια Ζωνη
ΤΕΥΧΟΣ 16 ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

Στὴν μητέρ α ποὺ ἐλυπήθη γιατὶ ἡ κόρη της
ἀκολούθη σε τὴν μ οναχικὴ ζωὴ
Ἐὰν ἡ Ἑλένη ἔπαιρνε κακὸ δρόμο, τότε ἔπρεπε νὰ λυπηθῆτε τόσο
πολύ, ἀλλὰ ἡ Ἑλένη ἀκολούθησε τὸν
δρόμο τοῦ Θεοῦ. Ἄκουσε τὴν φωνὴ
τοῦ Εὐαγγελίου ποὺ λέγει: ὁ φιλῶν
πατέρα ἢ μητέρα περισσότερον ἀπὸ
ἐμέ, δὲν εἶναι ἄξιος νὰ μὲ ἀκολουθήση. Σᾶς ἀγαποῦσε, σᾶς ἀγαπᾶ καὶ θὰ
σᾶς ἀγαπᾶ ἕως τέλους τῆς ζωῆς της,
ἀλλὰ καὶ ἀπό σᾶς καὶ ἀπὸ ὅλους τοὺς
συγγενεῖς καὶ φίλους ἀγάπησε περισσότερο τὸν Χριστὸν καὶ ἐπροτίμησεν,
ἀπὸ κάθε ἄλλον ἄνθρωπον γήινον,
μάταιον, νὰ νυμφευθῆ τὸν οὐράνιον
καὶ ἀθάνατον Νυμφίον Χριστόν. Δὲν
ἔπρεπε, λοιπόν, νὰ λυπηθῆτε τόσο
πολύ, ἐπειδὴ ἡ κόρη σας ἐπροτίμησε
νὰ γίνη νύμφη τοῦ οὐρανίου Βασιλέως Χριστοῦ.
Ὅπως, ἐὰν ἐνυμφεύετο καὶ ἔπαιρνε ὡς ἄνδρα ἕναν ἐπίγειον βασιλέα ἢ
ἕνα μεγάλο ἄρχοντα, δὲν θὰ ἐλυπῆσο,
ἀλλὰ θὰ ἐχαίρεσο. Ἀκόμη περισσότερον πρέπει νὰ χαίρεσαι τώρα ποὺ
ἡ κόρη σας ἐπροτίμησε νὰ νυμφευθῆ
τὸν οὐράνιον Νυμφίον Χριστόν, καὶ νὰ
θεωρῆς τὸν ἑαυτόν σου ὡς τὴν εὐτυχεστέραν μητέρα τοῦ κόσμου, διότι

ἠξιώθης καὶ ἐλόγου σου νὰ γεννήσεις
τοιαύτην θυγατέρα….
Σᾶς παρακαλῶ νὰ τὴν συγχωρέσετε μὲ τὴν καρδιά σας καὶ νὰ τὴν
εὐχηθῆτε νὰ φανῆ ἀντάξια δούλη καὶ
νύμφη τοῦ οὐρανίου Νυμφίου Σωτῆρος
ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ…
Συναισθάνομαι τὸν πόνο καὶ τὴν
θλίψιν τῆς καρδιᾶς σας ποὺ ἐλάβετε
διὰ τὴν Ἑλένην καὶ συνθλίβεται καὶ ἡ
ἰδική μου καρδία, δι’ αὐτὸ καὶ πάλιν
σᾶς παρακαλῶ νὰ μὴ λυπῆσαι, ἀλλὰ
νὰ δοξάσετε τὸν Θεὸ ποὺ τὴν ἐφώτισε καὶ ἀκολούθησε τὸν Χριστὸν καὶ
ἐξέλεξε τὴν ἀγαθὴν μερίδα ἡ ὁποία
δὲν θὰ ἀφαιρεθῆ ἀπὸ αὐτήν. Νὰ τὴν
συγχωρέσετε καὶ νὰ τὴν εὐχηθεῖτε νὰ
τὴν ἀξιώση ὁ Θεὸς νὰ γίνει ἁγία καὶ
ἐλόγου σας θὰ γίνετε μητέρα ἁγίας…
Ἐὰν ἡ Ἑλένη σᾶς ἄφησε, ὁ Χριστὸς
καὶ ἡ Παναγία δὲν σᾶς ἄφησαν· θὰ
εἶναι πάντα μαζί σας. Μὴν ἀπελπίζεσθε ἀλλ’ ἔχετε θάρρος, ἐλπίδα καὶ πίστιν εἰς τὸν Θεὸν καὶ τὴν Παναγίαν.
Μετὰ πατρικῆς ἀγάπης καὶ εὐχῶν
ἐγκαρδίων
ὁ πνευματικὸς πατὴρ
Ἀρχιμ. Φιλόθεος Ζερβᾶκος

Γρ ά μ μ α ἀ π ὸ τ ὴ ν φ υ λ α κ ή
Τοῦ Ρουμάνου Ὁμολογητοῦ Βαλέριου Γκαφένκου

Ἡ ζωὴ εἶναι διαφορετικὴ ἀπὸ
ὅπως τὴ φαντάζονται οἱ ἄνθρωποι.
Καὶ ὁ ἴδιος ὁ ἄνθρωπος εἶναι διαφορετικὸς ἀπὸ ὅ,τι φαντάζεται αὐτὸς ὅτι
εἶναι. Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὄντως διαφορετικὴ ἀπὸ τὸ πῶς τὴν θεωρεῖ συνήθως
ὁ ἀνθρώπινος νοῦς.
Θέλω νὰ εἶμαι εἰλικρινὴς καὶ
ἀνοιχτὸς μέχρι τὰ βάθη τῆς ψυχῆς
μου. Μὲ τὸ πρῶτο βῆμα ποὺ ἔκανα
στὴ φυλακὴ ἀναρωτιόμουνα γιατί
εἶχα φυλακιστεῖ.
Στὸ κοινωνικὸ ἐπίπεδο πάντα μὲ
θεωροῦσαν πολὺ καλό, ἕνα παράδειγμα ἠθικῆς ἀγωγῆς. Ἂν βρισκόμουν σὲ
σύγκρουση μὲ κάποιον, θὰ ἦταν μόνο
γιὰ τὴν ἀλήθεια.
Μετὰ ἀπὸ πολλὴ ἀνησυχία καὶ
πολὺ πόνο, ὅταν τὸ ποτήρι τῶν βασάνων εἶχε γεμίσει, ἦρθε μιὰ ἅγια
ἡμέρα, τὸν Ἰούνιο τοῦ 1943, ὅταν
ἔπεσα μὲ τὸ πρόσωπο στὸ ἔδαφος, γονατισμένος, μὲ συντετριμμένη καρδιά,
κλαίγοντας μὲ λυγμούς.
Παρακαλοῦσα τὸν Θεὸ νὰ μοῦ δωρίσει τὸ φῶς. Ἐκείνη τὴν περίοδο εἶχα
χάσει ὅλη τὴν ἐμπιστοσύνη μου στοὺς
ἀνθρώπους. Ἔνιωθα ὅτι βρισκόμουν
στὴν ἀλήθεια. Ἀλλὰ τότε γιατί ὑπέ-

φερα; Στὴν ψυχή μου, κάποτε γεμάτη
ἀπὸ ἐνθουσιασμό, παρέμεινε μόνο ἡ
ἀγάπη. Κανένας δὲ μὲ καταλάβαινε.
Ταυτόχρονα μὲ τὸ κλάμα ἄρχισα
νὰ κάνω μετάνοιες. καὶ ξαφνικὰ -ὧ
Κύριε, τί μεγάλος εἶσαι, Κύριε! Εἶδα
ὅλη τὴν ψυχή μου γεμάτη ἀπὸ ἁμαρτίες.
Βρῆκα μέσα μου τὴ ρίζα ὅλων τῶν
ἀνθρώπινων ἁμαρτιῶν. Ἀλίμονο, ἦταν
τόσες οἱ ἁμαρτίες, ἀλλὰ τὰ μάτια τῆς
πωρωμένης λόγῳ τῆς ὑπερηφάνειας
ψυχῆς μου δὲν τὶς ἔβλεπαν! Τί μεγάλος εἶναι ὁ Θεός!
Βλέποντας λοιπὸν ὅλες τὶς ἁμαρτίες μου, αἰσθάνθηκα τὴν ἀνάγκη νὰ
φωνάξω δυνατὰ καὶ νὰ ζητήσω ἔλεος,
ὁπότε μιὰ βαθιὰ εἰρήνη, ἕνα ἀπέραντο
φῶς καὶ πολλὴ ἀγάπη πλημμύρισαν
τὴν καρδιά μου.
Μόλις ἀνοίχθηκε ἡ πόρτα, βγῆκα
ταχύτατα ἀπὸ τὸ κρατητήριο καὶ
πῆγα στοὺς ἀνθρώπους ποὺ τοὺς ἤξερα ὅτι μὲ ἀγαποῦν περισσότερο καὶ σ᾽
ἐκείνους ποὺ μὲ μισοῦσαν καὶ εἶχαν
ἁμαρτήσει ἐναντίον μου πιὸ πολὺ καὶ
τοὺς εἶπα στ᾽ ἀνοιχτὰ καὶ ἀπερίφραστα: «Εἶμαι ὁ πιὸ ἁμαρτωλὸς ἄνθρωπος. Δὲν ἀξίζω τὴν ἐμπιστοσύνη οὔτε

τοῦ τελευταίου
εὐτυχής!».

ἄνθρωπου.

Εἶμαι

Ὅλοι ἔμειναν κατάπληκτοι. Μερικοὶ μὲ κοίταξαν περιφρονητικά, ἄλλοι
ἀψήφιστα, ὁρισμένοι μὲ κοίταξαν μὲ
μία ἀγάπη ποὺ οὔτε οἱ ἴδιοι δὲν μποροῦσαν νὰ τὴν ἐξηγήσουν. Μόνο ἕνας
ἄνθρωπος μοῦ εἶπε: «Ἀξίζεις νὰ σὲ
ἀσπασθοῦμε!».
Ἀλλὰ ἐγὼ ἔτρεξα γρήγορα στὸ
κρατητήριό μου, ξάπλωσα στὸ κρεβάτι μου καὶ συνέχισα τὰ κλάματά
μου, εὐχαριστώντας καὶ δοξάζοντας
τὸν Θεό....
Ἀπὸ τότε ἄρχισα ἐνσυνείδητα τὴ
μάχη ἐναντίον τῆς ἁμαρτίας. Ἀλλά,
ἂν ξέρατε τί δύσκολη εἶναι ἡ μάχη
μὲ τὴν ἁμαρτία! Θέλω νὰ ξέρετε ὅτι
ὄχι μόνο ἐδῶ, ἀλλὰ καὶ ὅταν ἤμουν
ἔξω, πολεμοῦσα πάρα πολὺ μὲ τὴν
ἁμαρτία.
Στὴ φυλακὴ ἔχω ἐξετάσει τὴν
ψυχή μου καὶ κατάλαβα ὅτι, ἔστω κι
ἂν δὲν εἶχα ἁμαρτήσει στὴν πράξη,
ἀλλὰ μὲ τὸ στόμα καὶ μὲ τὸ νοῦ εἶχα
ἀνομήσει. Πῆγα στὸν ἱερέα καί, μετὰ
ἀπὸ μιὰ βαθιὰ ἐξέταση τῆς συνείδησής μου, ἐξομολογήθηκα. Ἡ ἐξομολόγηση μὲ ξεφόρτωσε ἀπὸ τὶς ἁμαρτίες μου.
Καὶ ἀγωνίζομαι ἀδιαλείπτως. Ἡ
μάχη δὲ σταματάει, μέχρι τὸ θάνατο. Χωρὶς μετάνοια κανένας ἄνθρωπος δὲν μπορεῖ νὰ προχωρήσει οὔτε

ἕνα βῆμα. Τί εἶναι ἡ ζωή; Εἶναι ἕνα
δῶρο τοῦ Θεοῦ γιά μᾶς, τοὺς ἀνθρώπους, γιὰ νὰ καθαρίζουμε τὶς ψυχές
μας ἀπὸ τὴν ἁμαρτία καὶ νὰ ἑτοιμαστοῦμε, διὰ τοῦ Χριστοῦ, νὰ δεχτοῦμε
τὴν αἰώνια ζωή. Τί εἶναι ὁ ἄνθρωπος;
Ἕνα πλάσμα ποὺ ἔχει δημιουργηθεῖ
ἀπὸ τὴν ἀπροσμέτρητη ἀγάπη τοῦ
Θεοῦ, στὸν ὁποῖο τέθηκαν μπροστὰ ἢ
εὐτυχία καὶ ὁ θάνατος, γιὰ νὰ διαλέξει τί θέλει....
Νὰ εἶστε πολὺ προσεκτικοί! Στὴν
κοινωνική τους ζωὴ οἱ ἄνθρωποι κοιτάζονται καὶ ἐκδικάζονται ὄχι μὲ
βάση τί εἶναι αὐτοὶ οὐσιαστικά, ἀλλὰ
μὲ ἐξωτερικὰ κριτήρια. Μὴν ἔχετε
ἀπαιτήσεις ἀπὸ τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους, διότι ὅποιος κάνει ἔτσι θὰ ὑποφέρει πικρά. Ἀλλὰ ἀγαπῆστε τους.
Ἕνας μόνο εἶναι τέλειος, ἕνας μόνο
εἶναι ἀγαθὸς καὶ ἁγνός: ὁ ΧριστὸςΘεός!
Καὶ τώρα: τί εἶναι ἡ ἀλήθεια; Ἡ
ἀλήθεια εἶναι ὁ Χριστός, ὁ Λόγος τοῦ
Θεοῦ. Προσπαθῆστε νὰ πλησιάσετε
εἰλικρινὰ τὸν Χριστὸ καὶ ἀφῆστε τὸν
κόσμο μὲ τὶς ἁμαρτίες του!
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