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ΣΟΝ ΑΓΗΟ ΠΟΡΦΤΡΗΟ ΚΑΗ ΠΑΪΗΟ ΚΑΗ ΣΟΤ ΑΛΛΟΤ 

ΤΓΥΡΟΝΟΤ  ΓΔΡΟΝΣΑΓΔ 

 

Σοσ ζσνεργάηοσ μας Ανδρέα  Υριζηοθόροσ, Νομικού 

 

ΔΗΑΓΩΓΖ 

Δίρα αθνύζεη από κηθξόο έλα παηδηθό θίιν λα κνπ δηεγείηαη έλα 

γεγνλόο πνπ κε εληππσζίαζε. 

ην Γπκλάζην ιέεη, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ  καζήκαηνο, ηνπ ήιζε κηα 

δηάζεζε λα ηζηκπήζεη ζην πόδη ηνλ κπξνζηηλό καζεηή. Μόιηο ηνλ 

ηζίκπεζε, απηόο πεηάρηεθε πάλσ θαη θάλνληαο ζόξπβν, εληνπίζηεθε 

από ηνλ θαζεγεηή. Άξρηζε ηόηε ν θαζεγεηήο λα ηνλ επηπιήηηεη 

ώζπνπ ηνλ δηέηαμε λα βγεη έμσ από ηελ ηάμε , σο ηηκσξία. 

Ο θίινο κνπ ληξάπεθε, ζεθώζεθε θαη δήηεζε ηνλ ιόγν. Ο 

Καζεγεηήο ηνπ επέηξεςε λα κηιήζεη θαη ηόηε νκνιόγεζε όηη απηόο 

έθηαηγε, όηη ν θίινο ηνπ ήηαλ αζώνο. 

-Μόιηο είπα , ‘όηη εγώ θηαίσ, είπε ν θίινο κνπ, έλνησζα, έλα 

μαιάθξσκα, κηα νπξάληα ραξά πνπ ήζεια λα πεηάμσ ιεο θαη είρα 

θηεξά. 

Όινη νη ζπκκαζεηέο κνπ γύξηζαλ απόηνκα , ζαλ λα μαθληάζηεθαλ 

από ηελ νκνινγία ηνπ ζθάικαηνο κνπ, ν θαζεγεηήο έκεηλε 

ζησπειόο γηα ιίγν θαη είπε κεηά ζηνλ ζπκκαζεηή πνπ έβγαηλε από 

ηελ ηάμε , λα γπξίζεη ζηε ζέζε ηνπ. 

Μηα εηξήλε είρε απισζεί θαη θπξηάξρεζε κέζα ζηελ αίζνπζα, Σν 

κάζεκα ζπλερίζηεθε θαλνληθά. 

Βέβαηα ζήκεξα, ην ζέκα καο είλαη γηα ηα όζα κάζακε από Αγίνπο 

θαη Γεξνληάδεο γηα ηελ Μεηάλνηα αιιά , πόζα ηέηνηα θαζεκεξηλά 

ζπκβαίλνπλ ζε αλζξώπνπο απινύο πνπ δελ ηα παίξλνπκε ρακπάξη. 

Πξηλ μεθηλήζσ ηελ αθήγεζε, ζα πσ ην ζπκπέξαζκα όισλ απηώλ 

ησλ δηδαζθαιηώλ πνπ ζα αθνινπζήζνπλ , πνπ είλαη κηα απιή θξάζε 

πνπ αθνύκε θάζε θνξά πνπ Κνηλσλάκε ην ώκα θαη ην Αίκα ηνπ 

Υξηζηνύ: 

-Δηο Άθεζηλ ακαξηηώλ θαη εηο Εσήλ ηελ Αηώληνλ , ιέεη ν Ηεξέαο. 
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Όιε ε ζεξαπεία καο κέζα ζηελ Οξζόδνμε Δθθιεζία γίλεηαη από ην 

άγην Πλεύκα, πνπ δίλεη ηελ άθεζε ησλ Ακαξηηώλ πξώηα θαη κεηά 

αθνύ ηελ δώζεη, δίλεη ηελ Αηώλην Εσή, δειαδή ηε Εσή ηεο Αγίαο 

Σξηάδνο πνπ καο θαζαξίδεη, δειαδή καο ζεξαπεύεη από ηα πάζε, καο 

θσηίδεη θαη καο ζεώλεη, δειαδή καο αγηάδεη. 

Υωρίς ΑΦΔΖ ΑΜΑΡΣΗΩΝ ΓΔΝ ΤΠΑΡΥΔΗ ΥΔΖ ΜΔ ΣΟΝ 

ΘΔΟ, ΟΤΣΔ ΚΑΘΑΡΖ ΟΤΣΔ ΑΓΗΑΜΟ! 

Ζ άθεζε ησλ ακαξηηώλ γίλεηαη κε ηα Μπζηήξηα ηεο Οξζόδνμεο 

Δθθιεζίαο θαη ε θάζαξζε κε ηελ Πλεπκαηηθή θαζνδήγεζε από 

πεπεηξακέλν άλζξσπν. Σν ζεκαληηθόηεξν από όια είλαη ην 

Μπζηήξην ηεο Μεηαλνίαο πνπ δόζεθε από ηνλ Θεό ζηνλ Σίκην 

Πξόδξνκν θαη από ηνλ Υξηζηό ζηνπο Αγίνπο Απνζηόινπο. 

-Μεηαλνείηε, όηη ήγγηθελ ε Βαζηιεία ησλ Οπξαλώλ θώλαδε ν Σίκηνο 

Πξόδξνκνο, ν Υξηζηόο, νη Άγηνη Απόζηνινη, νη άγηνη Παηέξεο καο, 

Υσξίο ελζπλείδεηε Μεηάλνηα, δελ δίλεηαη άθεζε ακαξηηώλ , δελ 

γίλεηαη θάζαξζε, θσηηζκόο, ζέσζε, δειαδή αγηαζκόο. 

Πξνεγείηαη ε Πξνζεπρή ζην ζπίηη καο, ε Μεηάλνηα καο θαη έπεηαη ε 

Δμνκνιόγεζε θαη ε Θεία Κνηλσλία. 

Ο Άγηνο Γέξνληαο Γακαζθελόο Καηξαθνύιεο γξάθεη όηη αλ δελ 

αηζζαλζείο ηελ Άθεζε ακαξηηώλ ζηελ Πξνζεπρή ζνπ νύηε ζηελ 

Δμνκνιόγεζε ζα ηελ ληώζεηο. 

Καη ζπκπιεξώλεηαη:  αλ ε Μεηάλνηα δελ ζε νδεγήζεη ζηελ 

Δμνκνιόγεζε θαη ηε Θεία Κνηλσλία  δελ είλαη Μεηάλνηα. 

Όια ηα ζαύκαηα ζηελ Δθθιεζία γίλνληαη γηα λα πξνθαιέζνπλ ηνλ 

άλζξσπν λα έιζεη εηο εαπηόλ θαη λα κεηαλνεί.  

Πξηλ από όια  όκσο ε θύιαμε ησλ εληνιώλ ηνπ Υξηζηνύ ζηελ 

θαξδηά καο θαη ε ππαθνή ζε απηέο. 

Απηό καο θαλεξώλεηαη, ζηελ πξώηε ζπλάληεζε ηνπ Υξηζηνύ κε 

ηνπο καζεηέο ζηε Γαιηιαία. 

Δίπε ν Υξηζηόο ζηνλ Πέηξν λα ξίμεη ηα δίρηπα ηνπ ζηελ ζάιαζζα γηα 

λα πηάζεη ςάξηα θαη ν Πέηξνο παξ όιν πνπ όιν ην βξάδπ ηα έξηρλε 

θαη είρε απνηπρία, ηνπ είπε:  επί  ησ ξήκαηί ζνπ ραιάζσ ην δίθηπν, 

ζα ξίμσ μαλά ηα δίθηπα δηόηη ην είπεο εζύ! Τπάθνπζε ζηελ Δληνιή 
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ηνπ Υξηζηνύ, έξημε ην δίρηπ θαη πηάζηεθαλ ηόζα πνιιά ςάξηα πνπ 

ζα βνύιηαδε ε βάξθα. 

Ζ ππαθνή ζηελ εληνιή έθαλε ην ζαύκα θαη ην ζαύκα ηελ Μεηάλνηα 

ηνπ Πέηξνπ. 

Γηόηη, κεηά ην ζαύκα, ν Πέηξνο γνλάηηζε θαη είπε, θύγε καθξηά κνπ 

Κύξηε, δηόηη είκαη άλζξσπνο ακαξησιόο! 

Ζ ππαθνή ζηελ Δληνιή ηνπ Υξηζηνύ, ηνπ έθεξε Μεηάλνηα! 

 

Ο ΑΓΗΟ ΠΟΡΦΤΡΗΟ 

Δίρακε ηελ επινγία λα γλσξίζνπκε από θνληά αξθεηνύο από ηνπο 

ζύγρξνλνπο Αγίνπο θαη Γεξνληάδεο, ζηελ πεξίνδν πνπ αληρλεύακε 

ηνλ δξόκν γηα ηελ Πλεπκαηηθή Εσή. 

Πνηνο είλαη ζηελ πξάμε, ν δξόκνο ηεο Θεξαπείαο από ηηο ακαξηίεο 

θαη ηα πάζε καο, ώζηε λα δήζνπκε ηελ Αγάπε πξνο ηνλ Θεό θαη ηνλ 

πιεζίνλ καο; 

Αθνύζακε θαη δηαβάζακε, όηη γηα λα Αγαπήζνπκε ηνλ Θεό εμ  όιεο 

θαξδίαο ζα πξέπεη λα πεξάζνπκε από ηελ Κάζαξζε ζην Φσηηζκό 

θαη ηε Θέσζε, όπσο δηδάζθεη ην Δπαγγέιην, νη Άγηνη Παηέξεο  θαη ε 

Ηεξά Παξάδνζε ηεο Οξζόδνμεο Δθθιεζίαο καο. 

Γηαβάζακε πνιινύο βίνπο Αγίσλ, αιιά είρακε αλάγθε λα 

δηδαρηνύκε θαη από ηνπο ύγρξνλνπο Αγίνπο Παηέξεο πνπ ηόηε ήηαλ 

αθνπζηνί : 

ν Άγηνο Πνξθύξηνο, ν ‘Αγηνο Παίζηνο, ν Άγηνο Γέξνληαο Ηάθσβνο 

Σζαιίθεο, ν Γέξσλ Ακβξόζηνο ηεο Μνλήο Γαδίνπ ζηελ Ακθίθιεηα  

ν Γέξνληαο Ησζήθ Βαηνπαηδηλόο, o Παπα Μάξθνο Μαλώιεο, ν 

άγηνο Γέξσλ Αληώληνο Γθίθηδαο θαη ηόζνη άιινη. 

Θα κηιήζσ κε ηε ζεηξά, γηα ηηο ζπλνκηιίεο πνπ είρα κε ηνπο  Αγίνπο 

απηνύο Παηέξεο θαη ηα όζα κνπ είπαλ απιά θαη πξαθηηθά γηα ην 

Μπζηήξην ηεο Μεηαλνίαο. 

Ζ αλάγθε θάλεθε από ζπγθεθξηκέλα πξνβιήκαηα πνπ κε νδήγεζαλ 

κε ηελ επρή ηνπ Πλεπκαηηθνύ, ζηνλ Άγην  Πνξθύξην, ην 1982 ζην 

Μήιεζη, πξηλ αθόκα θηηζηνύλ ηα θηίξηα όπσο θαίλνληαη ζήκεξα, ζε 

κηα παξάγθα όπνπ ν Άγηνο έκελε θαη εμνκνινγνύζε ηνλ θόζκν. 
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Μόιηο ηνλ αληίθξπζα, έλνησζα όηη ήκνπλ κπξνζηά ζηνλ Θεό, 

έλνησζα όηη ηνλ έβιεπα κεηά θόβνπ Θενύ πίζηεσο θαη αγάπεο. 

-Γέξνληα, έρσ έλα πξόβιεκα, ηνπ είπα 

- Σν μέξσ, κνπ είπε θαη κνπ απεθάιπςε ην πξόβιεκα κνπ, πνπ είρε 

ζρέζε κε ηελ βξεθηθή κνπ ειηθία θαη ηελ νηθνγέλεηα κνπ.  

Δίρα λπκθεπηεί θαη είρα κόιηο έλα παηδάθη.  Μέζα από ηηο ζρέζεηο 

ζην ζπίηη, αληηιήθζεθα, όηη έπξεπε λα δηνξζώζσ ζηνλ εαπηό κνπ 

έλα πνιύ ζνβαξό πξόβιεκα πνπ θαηαιάβαηλα όηη κνπ ήηαλ εληειώο 

αδύλαην κε ηηο δηθέο κνπ δπλάκεηο λα ην ιύζσ, γηαηί μεθηλνύζε από 

ηελ δηθή κνπ βξεθηθή ειηθία. 

Ο Άγηνο κνπ είπε αθξηβώο θαη ην πξόβιεκα, ην ρξόλν θαη ηελ ειηθία 

πνπ ην έπαζα. 

Ζ αίζζεζε ηεο αδπλακίαο κνπ κεηά ηελ απνθάιπςή ηνπ κεγάισζε 

θαη ξώηεζα : 

- Ση πξέπεη λα θάλσ γηα λα ζεξαπεπηώ; 

- Να εμνκνινγείζαη , κνπ είπε 

- Μα εμνκνινγνύκαη ζηνλ Πλεπκαηηθό κνπ, απάληεζα, θαη πνιύ 

ζπρλά.  

- Γελ θηάλεη απηό πνπ θάλεηο, κνπ είπε. Δμνκνιόγεζε, δελ είλαη κόλν 

λα πεγαίλεηο ζηνλ Πλεπκαηηθό θαη λα ηνπ ιεο ηηο ακαξηίεο ζνπ. 

Δμνκνιόγεζε είλαη λα Μεηαλνείο θαιά πξώηα, πξηλ παο. Γελ είδεο 

ηνλ άζσην; Πξώηα ήιζε εηο εαπηόλ, ζπλεηδεηνπνίεζε ηελ πείλα θαη 

ηελ θηώρεηα ηνπ, έλνησζε όηη έραζε ηελ Αγάπε ηνπ Παηέξα ηνπ, 

επηζύκεζε λα επηζηξέςεη ζην ζπίηη ηνπ κε απόθαζε λα δεη όπσο νη 

δνύινη ηνπ Παηέξα ηνπ θαη αλαζηάο, δειαδή κε πνιιή πξνζπκία θαη 

ηαπείλσζε γύξηζε, ζίγνπξνο όηη ν Παηέξαο ηνπ ηνλ πεξίκελε κε 

Αγάπε.  

Σόηε ν Παηέξαο ηνλ ζπγρώξεζε θαη ηνλ έληπζε κε ηελ ζηνιή ηελ 

πξώηε, ηνπ έδσζε ην δαθηπιίδη ηνπ θαη ηνλ Μόζρν ηνλ ζηηεπηό, 

δειαδή ηνλ ζεξάπεπζε. Σνλ ζπγρώξεζε θαη ηνλ ζεξάπεπζε. 
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Απηό λα θάλεηο: λα ζεθώλεζαη ην πξσί θαη αθνύ θάλεηο ηελ  

πξνζεπρή πνπ θάλεηο, ηνλ θαλόλα ζνπ είηε δηαβάδνληαο όξζξν είηε 

κε θνκπνζθνίλη, λα ιεο κεηά ζηνλ Υξηζηό ηηο ακαξηίεο ζνπ απέλαληη 

ζηνλ Θεό θαη ηνπο αλζξώπνπο πνπ έβιαςεο θαη λα δεηάο 

ζπγρώξεζε.  

-Πσο ζα θαηαιάβσ όηη ζπγρσξέζεθα; ξώηεζα. 

-Γελ ιέεη ν Απόζηνινο Παύινο, όηη ν θαξπόο ηνπ Πλεύκαηνο είλαη  

ε Αγάπε, ε Υαξά, ε Δηξήλε, ε Πίζηηο; Απηά αλ λνηώζεηο όηαλ 

Μεηαλνείο, πήξεο ζε πξώηε δόζε  ηελ άθεζε ησλ Ακαξηηώλ θαη ηελ 

Αηώλην Εσή. Γειαδή ζα ζπγρσξείζαη θαη ζα αηζζάλεζαη ηελ 

Παξνπζία ηνπ Θενύ κέζα ζνπ! 

Γελ ζηακαηάκε όκσο εδώ. Έσο εδώ  είπακε  Άθεο εκίλ ηα 

νθεηιήκαηα εκώλ. 

Ο Υξηζηόο όκσο καο δεηά λα ιέκε θαη: Ωο θαη εκείο αθίεκελ ηνηο 

νθεηιέηαηο εκώλ, έηζη δελ είλαη; 

-Έηζη είλαη, απάληεζα.  

-Μάιηζηα ιέεη, αλ δελ ζπγρσξέζνπκε από θαξδίαο απηνύο πνπ καο 

έβιαςαλ, νύηε ν Υξηζηόο ζα καο ζπγρσξέζεη. Πξώηα ινηπόλ ζα 

κεηαλνείο γηα ηηο ακαξηίεο ζνπ θαη κόιηο ιακβάλεηο ηελ Άθεζε, 

λνηώζνληαο ηελ Δηξήλε ηνπ Αγίνπ Πλεύκαηνο, ηόηε ζα ζπγρσξείο  

θαη εζύ ηνπο άιινπο. 

Απηόο είλαη ν Μόζρνο ν ηηεπηόο, ε Άθεζε ησλ Ακαξηηώλ θαη ε 

Αηώληνο Εσή πνπ πήξε πξώηα ν Άζσηνο από ηνλ Παηέξα ηνπ αθνύ 

κεηαλόεζε, θαη ύζηεξα ηελ κνηξάζηεθε κε ηνπο θίινπο ηνπ, δειαδή 

κε Αγάπε ηελ πξόζθεξε ζε απηνύο πνπ ηνλ έβιαςαλ θαη ηνπο έθαλε 

ζηελ θαξδηά ηνπ, από ερζξνύο, θίινπο ηνπ. 

Όια απηά είλαη ζύκθσλα κε ην ιόγν ηνπ Αγίνπ πκεώλ ηνπ Νένπ 

Θενιόγνπ, γηα ηε Μεηάλνηα πνπ γξάθεη: 

-Μεηά ηελ ηεηππσκέλε επρή, γνλάηηζε θαη πεο ηηο ακαξηίεο ζνπ ζην 

Θεό θαη αλ ν Υξηζηόο δελ ζνπ ζπγρσξέζεη ηηο Ακαξηίεο ζνπ, εγώ λα 

ράζσ ηε σηεξία κνπ! 

Έηζη ινηπόλ ζα εμνκνινγείζαη, Μεηαλνώληαο ζηελ πξνζεπρή ζνπ ην 

πξσί αιιά θαη όιε κέξα ζα είζαη ζε εγξήγνξζε, λα βιέπεηο ηηο 

παξαβάζεηο ησλ Δληνιώλ ηνπ Υξηζηνύ πνπ θάλεηο, κε ηελ επηζπκία 
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πξώηα, κεηά κε ηνλ ινγηζκό θαη ηέινο κε ηηο πξάμεηο ζνπ. Απηό 

ζεκαίλεη ν Λόγνο ηνπ Υξηζηνύ: Γξεγνξείηε θαη Πξνζεύρεζζε.  

Μεηά ζα ζπγρσξείο ηνπο άιινπο, όπσο είπακε πην πάλσ.  

Παίξλεηο έηζη πξώηα ζηελ πξνζεπρή ζνπ ηελ άθεζε Ακαξηηώλ, πνπ 

είλαη απαξαίηεηε γηα λα παο κεηά ζηνλ Πλεπκαηηθό λα 

εμνκνινγεζείο θαη  λα ηελ πάξεηο από ηε Δθθιεζία.  

Μεηά ζα ηελ πάξεηο θαη από ηελ Θεία Κνηλσλία. Έηζη, 

νινθιεξώλεηαη ε Άθεζε ησλ Ακαξηηώλ, κε ηε Μεηάλνηα ζηελ 

Πξνζεπρή, ζηελ Δμνκνιόγεζε θαη ζηελ Θεία Κνηλσλία  

ηελ πξνζεπρή ηελ παίξλεηο δηόηη είζαη Βαπηηζκέλνο θαη κεηαλνείο, 

δελ ιέκε νκνινγώ Δλ Βάπηηζκα εηο Άθεζηλ ακαξηηώλ; 

ηελ εμνκνιόγεζε ηελ παίξλεηο από ηνλ Πλεπκαηηθό θαη ζηελ Θεία 

Κνηλσλία από  ηνλ Υξηζηό , πνπ ελώλεηαη καδί  ζνπ κε ην ώκα θαη 

ην Αίκα Σνπ. 

Ζ Άθεζε ακαξηηώλ δίλεηαη κε ην Βάπηηζκα, ηελ Δμνκνιόγεζε θαη 

ηε Θεία Κνηλσλία, αιιά ελεξγνπνηείηαη , κόλν κε ηελ ελζπλείδεηε 

Μεηάλνηα. Υσξίο Μεηάλνηα, δελ ελεξγνπνηνύληαη ηα Μπζηήξηα ηεο 

Δθθιεζίαο πνπ ζεξαπεύνπλ ηνλ άλζξσπν θαη ηνλ θαζαγηάδνπλ, αθνύ 

ηνλ ελώλνπλ κε ηνλ Υξηζηό. 

Με ηα Μπζηήξηα ηνπ Βαπηίζκαηνο, ηεο Δμνκνιόγεζεο, ηεο Θείαο 

Κνηλσλίαο , πξνζθέξεηαη ε άθεζε , δειαδή ε απειεπζέξσζε ηνπ 

Αλζξώπνπ, από ηε δνπιεία ηεο Ακαξηίαο, θαη ε δπλαηόηεηα ηεο 

Κάζαξζεο ηνπ Φσηηζκνύ θαη ηεο Θέσζεο. 

 Με ηε Μεηάλνηα ζηελ Πξνζεπρή, πνπ γίλεηαη  επηκειεκέλα θαη 

δηαξθώο, αδηάιεηπηα, γίλεηαη ε Κάζαξζε, ν Φσηηζκόο θαη ε Θέσζε 

ηνπ Αλζξώπνπ, δηόηη ε Μεηάλνηα είλαη ε ελεξγνπνίεζε ηεο 

Διεπζεξίαο ηνπ Αλζξώπνπ πξνο ηελ Αγάπε ηνπ Θενύ κε απνζηξνθή 

πξνο ηελ Ακαξηία. 

Ζ αδηάιεηπηε πξνζεπρή Κύξηε Ηεζνύ Υξηζηέ Διέεζόλ κε,  ζεκαίλεη, 

αδηάιεηπηε κλήκε Ακαξηίαο θαη αδηάιεηπηε δήηεζε Αθέζεσο από 

ηνλ Υξηζηό. 

Ο Υξηζηόο ιέεη ζηνπο καζεηέο ηνπ: 
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-Όηαλ ζέιεηο λα πξνζεπρεζείο, θιείζνπ ζην ηακείν ζνπ θαη 

πξνζεπρήζνπ θξπθά θαη ν Παηέξαο ζνπ πνπ ζε βιέπεη λα 

πξνζεύρεζαη θξπθά, ζα ζνπ απνδώζεη ζηα θαλεξά. 

Βιέπεηο ινηπόλ; Ζ Πξνζεπρή γίλεηαη θξπθά ελώπηνο ελσπίσ, κόλνο 

κε κόλν ηνλ Θεό. Πνηα είλαη ε πξνζεπρή πνπ ελλνεί; Ζ πξνζεπρή 

ηνπ Σειώλε, δειαδή ε Μεηάλνηα! Γύν ηύπνη Πξνζεπρήο ππάξρνπλ 

ζύκθσλα κε ηελ Παξαβνιή ηνπ Φαξηζαίνπ θαη ηνπ Σειώλε. Άιιε 

δελ ππάξρεη, όηαλ  δελ Μεηαλννύκε, είκαζηε Φαξηζαίνη. Ση έθαλε ν 

Σειώλεο; Έβιεπε ηελ Ακαξησιόηεηα ηνπ, θαη κεηαλνώληαο  

δεηνύζε ηελ άθεζε ησλ ακαξηηώλ ηνπ θαη ην έιενο ηνπ ζενύ. Ση καο 

δηδάζθεη κε απηό; Σνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίνλ πξέπεη λα 

πξνζεπρόκαζηε ελώπηνλ ηνπ ζενύ κόλνη καο πνπ είλαη ε κεηάλνηα 

θαη ε εθδήηεζε αθέζεσο ησλ ακαξηηώλ καο. Δίλαη δειαδή ε 

πξνζεπρή καο ην κπζηήξην ηεο Μεηαλνίαο ζην νπνίν 

πξναηζζαλόκαζηε ηελ άθεζε ησλ ακαξηηώλ καο πξηλ πάκε ζηνλ 

πλεπκαηηθό γηα εμνκνιόγεζε. Ζ αιεζηλή κεηάλνηα επεηδή θέξλεη ηελ 

Άθεζε ησλ ακαξηηώλ καο ελώπηνλ ηνπ ζενύ, καο ζπξώρλεη λα πάκε 

λα εμνκνινγεζνύκε ζηνλ ηεξέα όπνπ ζα πάξνπκε ηελ άθεζε ησλ 

ακαξηηώλ από ηελ εθθιεζία. 

Σελ κεηάλνηα ηελ πξνθαιεί ε αγάπε λα δηαθπιάζζνπκε ηηο εληνιέο 

ηνπ Υξηζηνύ κέζα ζηελ θαξδηά καο. 

Κάπνην Πλεπκαηηθό παηδί ηνπ Αγίνπ Γέξνληα Αληώληνπ Γθίθηδα, 

Πλεπκαηηθνύ ηνπ Αγίνπ Πνξθπξίνπ, καο δηαζώδεη ην επίθεληξν ηεο 

δσήο ηνπ Αγίνπ Πνξθπξίνπ, πνπ ήηαλ ε Μεηάλνηα. 

-Δξρόηαλ εδώ ν Πνξθύξηνο, ιέεη ν Παηήξ Αληώληνο γηα λα ηνλ δσ, 

Ο έλαο έβαδε ηα ρέξηα  πάλσ ζηνλ άιινλ θαη εμνκνινγηόκαζηαλ. Ο 

Γέξνληαο Πνξθύξηνο είρε κεγάιε Μεηάλνηα. Πέζαλε ελ πιήξεη 

Μεηαλνία. 

Ο Πλεπκαηηθόο ηνπ Αγίνπ Πνξθπξίνπ , καο απνθαιύπηεη ηελ αηηία 

ησλ Υαξηζκάησλ ηνπ Αγίνπ Πνξθπξίνπ θαη όισλ ησλ Αγίσλ, ηελ 

Μεηάλνηα.  

Απηή ηελ Αγάπε ηνπ Αγίνπ γηα ηελ Μεηάλνηα, ηε δηαβάδνπκε ζηελ 

δηαζήθε ηνπ πξνο ηα Πλεπκαηηθά ηνπ παηδηά 
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ηε Πλεπκαηηθή Γηαζήθε ηνπ Αγίνπ Πνξθπξίνπ ν ίδηνο ν Άγηνο καο 

απνθαιύπηεη ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίνλ αγίαζε, ιέγνληαο όηη από 

κηθξόο αηζζαλόηαλ ηελ ακαξησιόηεηά ηνπ, κεηαλννύζε θαη 

εμνκνινγείην θαη ηώξα πνπ κεγάισζε ηα ακαξηήκαηα ηα βιέπεη πην 

βαζηά, πλεπκαηηθά, δηόηη κε ηελ δηαξθή αύμεζε ηνπ Φσηηζκνύ από 

ηε δηαξθή Μεηάλνηα, έβιεπε πην θαζαξά ηελ Ακαξησιόηεηα σο 

θαξδηαθό γεγνλόο αδηάιεηπην! 

Γξάθεη ν άγηνο ζηε Γηαζήθε ηνπ: 

- Από κηθξό παηδί ζηηο ακαξηίεο ήκνπλα------Ο θόζκνο κε πήξε από 

θαιό θαη όινη θσλάδνπλε όηη είκαη άγηνο,  

Δγώ όκσο, αηζζάλνκαη όηη είκαη ν πην ακαξησιόο άλζξσπνο ηνπ 

θόζκνπ.------όζα ζπκόκνπλα βέβαηα ηα εμνκνινγήζεθα----Αιιά 

όκσο ηώξα έρσ έλα ζπλαίζζεκα, όηη ηα πλεπκαηηθά κνπ ακαξηήκαηα 

είλαη πάξα πνιιά θαη παξαθαιώ όζνη κε έρεηε γλσξίζεη, λα θάλεηε 

πξνζεπρή γηα  κέλα γηαηί θαη εγώ όζν δνύζα, έθαλα ηαπεηλά 

πξνζεπρή γηα ζαο! 

Βιέπνπκε δειαδή ηνλ άγην έμε κήλεο πξηλ θνηκεζεί, λα καο 

απνθαιύπηεη ην Μπζηηθό ηεο Αγηόηεηαο ηνπ πνπ είλαη θνηλό όισλ 

ησλ Αγίσλ Απνζηόισλ θαη Παηέξσλ ηεο Δθθιεζίαο, ηε δηαξθή 

Μεηάλνηα θαη εμνκνιόγεζε από ηελ παηδηθή ηνπ ειηθία κέρξη ηα 

βαζηά γεξάκαηα  θαη πξηλ από ηνλ ηάθν. 

Απηόο ήηαλ ν Άγηνο Πνξθύξηνο, άλζξσπνο δηαξθνύο Μεηαλνίαο! 

Απηή ε δηαξθήο Μεηάλνηα ηνπ έδηλε ηε δηαξθή άθεζε ακαξηηώλ θαη 

ηε δηαξθή αίζζεζε ηεο Αησλίνπ Εσήο από  όπνπ πήγαδε ε Αγάπε 

Σνπ θαη ην δηνξαηηθό θαη πξννξαηηθό ηνπ Υάξηζκα.  

Μηα γλσζηή κνπ πνπ έδεζε από πνιύ θνληά ηνλ άγην κνπ έιεγε , όηη 

πνιιέο θνξέο όηαλ ηνπ θηινύζε ην ρέξη, έπηαλε κεηά θαη απηόο ην 

ρέξη ηεο θαη ην θηινύζε ιέγνληαο ηεο, ζπγρώξεζε κε!  

 

Ο ΑΓΗΟ ΠΑΗΗΟ.  

Ζ δεύηεξε   δηήγεζε κνπ αθνξά ηνλ άγην Παίζην ηνλ Αγηνξείηε. 

Πνιιέο θνξέο ηνλ έρσ δεη, από ην 1979 κέρξη ην 1994 πνπ 

θνηκήζεθε,  κα εθηόο από κηα εξώηεζε, πνπ εγώ έθακα, νπδέπνηε 

ηνλ εξώηεζα  θάηη, πάληα απηόο κνπ κίιαγε θαη κε δίδαζθε.  
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Ήηαλ ην 1990 , όηαλ πξσί πξσί θηάζακε ζηελ Παλαγνύδα κε 

ηνλ Γηώξγν. Μαο άλνημε θηιόμελα θαη κε πήξε αγθαιηά ηξαβώληαο 

κε απαιά θάπνπ λα κείλνπκε κόλνη, καθξπά από ηνλ θίιν κνπ.  

Με θνηηά ζηα κάηηα θαη κνπ ιέεη: 

Άθνπζε κε Αλδξέα: Πξώηα ε ζρέζε ζνπ κε ηνλ Θεό ηνλ νπνίν λα 

Αγαπάο κε όιε ζνπ ηελ θαξδηά πνπ ζεκαίλεη λα θπιάζζεηο κέζα 

ζνπ ηηο Δληνιέο Σνπ. 

Ύζηεξα, λα αγαπάο ηελ γπλαίθα ζνπ, όπσο ν Υξηζηόο αγάπεζε ηελ 

Δθθιεζία! 

Να αγαπάο, ζεκαίλεη λα Μεηαλνείο θαη λα πγρσξείο! 

Να έρεηο πάληα ζαλ έγγακνο, ζην λνπ ηε δηδαζθαιία ηνπ Απνζηόινπ 

Παύινπ πνπ δηαβάδεηαη ζην Μπζηήξην ηνπ Γάκνπ: νη άλδξεο λα 

ζπζηάδεζηε γηα ηε γπλαίθα ζαο, όπσο ν Υξηζηόο ζπζηάζηεθε γηα ηελ 

Δθθιεζία θαη ηελ παξνπζίαζε θαζαξή ελώπηνλ ηνπ Παηξόο. 

Θπζία , ζεκαίλεη Μεηάλνηα! Να αγαπάο λα βξίζθεηο ην ζθάικα ζνπ, 

ην δνθάξη ζνπ όπσο ιέεη ν Υξηζηόο θαη κεηά ζα δηαβιέπεηο- δειαδή 

ζα βιέπεηο δηα ηνπ Υξηζηνύ- ην ζθάικα ηεο γπλαίθαο ζνπ, κε 

ζπκπόλνηα δειαδή θαη ζα ηελ ζπγρσξάο από θαξδίαο. Έηζη ζα 

έξρεηαη από ηνλ Θεό ε Αγάπε πνπ πεξηκέλεη ε γπλαίθαη ζνπ. Απηή 

είλαη ε Αγάπε πνπ πεξηκέλεη ε γπλαίθα από ηνλ άλδξα, ε Αγάπε πνπ 

δίλεη ν Θεόο ζηνλ άλδξα πνπ κεηαλνεί. Όηαλ δελ ππάξρεη 

ελζπλείδεηε Μεηάλνηα, ππάξρεη εμνπζία ηνπ άλδξα ζηε γπλαίθα θαη 

ε γπλαίθα αληηδξά. 

Όηαλ ππάξρεη Μεηάλνηα ζηνλ άλδξα,  ε γπλαίθα γίλεηαη αξλάθη θαη 

ππαθνύεη ζε όια ηνλ άλδξα, ην θαηάιαβεο; Απηό ελλνεί όηαλ ιέεη νη 

γπλαίθεο λα ππνηάζζνληαη ζηνλ άλδξα, ζηνλ άλδξα πνπ ζπζηάδεηαη 

κε ηελ Μεηάλνηα! 

Έκεηλα άθσλνο. Γηαηί θαη ηόηε ην 1990 θαη θάζε θνξά, όηαλ 

βξηζθόκνπλ κπξνζηά ζηνπο Αγίνπο Γεξνληάδεο, ζώπαηλε ν Ννύο 

κνπ θαη άλνηγε ε θαξδηά κνπ θαη απηνί έβιεπαλ απηά πνπ ήζεια θαη 

είρα αλάγθε λα αθνύζσ , όρη ηόζν γηα λα ηα πσ, όπσο θάλσ ζήκεξα, 

αιιά γηα λα ηα εθαξκόζσ θαη λα βξσ ηελ πγεηά κνπ , λα ζεξαπεπηώ. 

 

Ο ΓΔΡΟΝΣΑ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΓΗΟΝΤΗΑΣΖ  
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Σν 1979 ήηαλ Ηνύιηνο κήλαο ελζπκνύκαη θαη βξέζεθα γηα πξώηε 

θνξά, λεαξόο έγγακνο θνηηεηήο ηεο Ννκηθήο, ζην Μπνπξαδέξη. Δθεί 

εγθαηαβίσλε ν Γέξνληαο Υαξάιακπνο, ν ππνηαθηηθόο ηνπ Γέξνληα 

Ησζήθ ηνπ Ζζπραζηή. Ύζηεξα ε αδειθόηεηα ηνπ κεηαθέξζεθε ζηε 

Μνλή Γηνλπζίνπ όπνπ έγηλε Ζγνύκελνο. 

Σπραία βξέζεθα εθεί , δηόηη δελ ήμεξα θαζόινπ όηη ήηαλ ν 

Γάζθαινο ηεο Ννεξάο Πξνζεπρήο, νύηε ήμεξα όηη ε πξνζεπρή 

Κύξηε Ηεζνύ Υξηζηέ Διέεζνλ κε πνπ έιεγα απζόξκεηα θαη κε 

βνεζνύζε πνιύ ζηνλ πόιεκν ησλ ινγηζκώλ, όηη ήηαλ ε Ννεξά 

Πξνζεπρή ησλ Ζζπραζηώλ θαη ησλ Αγίσλ ηεο Δθθιεζίαο. 

Βξέζεθα ζε κηα ζπλνδεία πνιύ Ζζπραζηηθή όπνπ ε Δπρή ήηαλ 

δηαξθώο ζηελ θαξδηά θαη ζηα ρείιε ηνπο, ζπλερηζηέο ηεο 

Ζζπραζηηθήο Εσήο ηνπ Αγηνξείηε Γέξνληα Ησζήθ ηνπ Ζζπραζηή, 

Πλεπκαηηθνύ Παηέξα ησλ Γεξόλησλ Δθξαίκ Καηνπλαθηώηε, Δθξαίκ 

Αξηδνληηε, Ησζήθ Βαηνπαηδηλνύ, Υαξάιακπνπ Γηνλπζηάηε θαη 

άιισλ. 

Έλνησζα ηελ αλάγθε λα εμνκνινγεζώ ζηνλ Γέξνληα. Άλνημα ηελ 

θαξδηά κνπ θαη ζπγθινληδόκνπλ  θαζώο εμνκνινγηόκνπλ, δηόηη ν 

Γέξνληαο, αθνύγνληάο κε,  έθιαηγε ηόζν, πνπ γέκηζαλ ηα πόδηα κνπ 

κε δάθξπα, ζαλ λα είρα ρύζεη δπν πνηήξηα λεξό ζην δάπεδν! 

Πξώηε θνξά έβιεπα θάπνηνλ λα θιαίεη γηα κέλα θαη πξώηε θνξά 

έβιεπα ηέηνην θιάκα πνπ δελ ήηαλ ζπλαηζζεκαηηθό αιιά 

πλεπκαηηθό, ην έλνησζα, ήηαλ θιάκα πλεπκαηηθήο ζπκπόλνηαο ζε 

έλα ακαξησιό, πνπ ήκνπλ εγώ, Κιάκα Πλεπκαηηθήο Αγάπεο πνπ κε 

ειεπζέξσλε από ηελ Ακαξηία. 

Έλνησζα αβίαζηα όηη απηόο ν άγηνο άλζξσπνο, δνύζε ζηε Μεηάλνηα 

θαη ηε ζπκπόλνηα θαξδηαθά θαη σο Πλεπκαηηθόο έπαζρε κε ηνλ 

εμνκνινγνύκελν. 

Σνπ είπα όηη κε αλαθνπθίδεη όηαλ ιέσ ΚΤΡΗΔ ΗΖΟΤ ΥΡΗΣΔ 

ΔΛΔΖΟΝ ΜΔ θαη ηόηε κνπ είπε όηη απηή ήηαλ ε Πξνζεπρή ησλ 

Ζζπραζηώλ θαη ηεο πλνδείαο ηνπο θαη όηη ηελ έκαζαλ από ηνλ 

Γέξνληα Ησζήθ ηνλ Ζζπραζηή.  

Μνπ έδσζε έλα θνκπνζθνίλη, ηξηαθνζίσλ θόκβσλ, κνπ έδσζε 

πξόγξακκα όξζξνπ, Δζπεξηλνύ θαη Απνδείπλνπ ζην θνκπνζθνίλη. 



11 

 

Σόζα ηνπ Υξηζηνύ ηόζα ηεο Παλαγίαο, ηόζα ηνπ Αγίνπ ηεο Ζκέξαο 

ηόζα ηνπ Αγίνπ ηεο Δλνξίαο, ηόζα ηνπ Αγίνπ Αγγέινπ. Όια κε 

πιεξόηεηα θαη  ηάμε, ην πξσί-ην απόγεπκα-ην βξάδπ . Σν 

πεξηζζόηεξν ζε ρξόλν ήηαλ ην Πξόγξακκα ηνπ Όξζξνπ. 

Αθνύ κνπ έδεημε πσο λα αθήλσ ηνπο θόκπνπο , ην ζηαύξσζε θαη 

κνπ ην έδσζε ιέγνληαο. 

- Πξόζερε! Πξηλ μεθηλήζεηο λα ζπκάζαη ηα πάζε ζνπ θαη ηηο ακαξηίεο 

ζνπ , όπσο ν Γαπίδ πνπ ιέεη, ε ακαξηία κνπ ελώπηνλ κνπ εζηί 

δηαπαληόο, λα ζηέθεζαη κπξνζηά ζην εηθνλνζηάζη ζνπ θαη λα ιεο ηηο 

ακαξηίεο ζνπ ζην Υξηζηό κε απιά απζόξκεηα ιόγηα. Θα ληώζεηο 

αλάπαπζε, μαιάθξσκα, δηόηη ν Υξηζηόο ζα ζε ζπγρσξεί. 

- Μεηά ζα παίξλεηο ην θνκπνζθνίλη θαη ζα ιεο ηελ επρή όπσο ζε 

έκαζα. Πξνζνρή ζηα ιόγηα ηεο επρήο αιιά θπξίσο ζηελ αίζζεζε 

ησλ ακαξηηώλ ζνπ! 

Πξηλ από όια ε Μεηάλνηα, ρσξίο Μεηάλνηα, δελ κπνξείο λα ιεο ηε 

Ννεξά πξνζεπρή. Έβιαςεο ηνπο άιινπο, ηε γπλαίθα ζνπ ηνλ 

ζπλεξγάηε ηνλ θίιν ζνπ κε ζπκό θαηάθξηζε, πνλεξέο αλήζηθεο 

επηζπκίεο, όια από θαξδηάο ζα ηα βιέπεηο θαη ζα ηα ιεο ζην Υξηζηό. 

Μεηά ηελ Δπρή θαη ζα εμνκνινγείζαη κε βάζε ηελ Μεηάλνηα ζνπ 

ζηνλ Πλεπκαηηθό ζπρλά, Μεηά ζα Κνηλσλείο, απηή είλαη ε 

Πλεπκαηηθή Εσή. 

Ήηαλ ε πξώηε θαηήρεζε ζηελ Μεηάλνηα θαη ηελ Ννεξά Πξνζεπρή 

πνπ είρα ζηε Εσή κνπ! 

 

ΓΔΡΩΝ ΗΑΚΩΒΟ ΣΑΛΗΚΖ 

Ζ επόκελε δηήγεζε αθνξά ηελ επηθνηλσλία κε ηνλ άγην Γέξνληα 

Ηάθσβν Σζαιίθε  

Κάπνπ ην 1983, βξεζήθακε ζηελ Η.Μ Οζίνπ Γαπίδ. 

Έλησζα ηελ αλάγθε λα εμνκνινγεζώ θαη βξέζεθα κπξνζηά ζηνλ 

άγην Γέξνληα Ηάθσβν Σζαιίθε. 

Αθνύ κνπ δηάβαζε ηε ζπγρσξεηηθή επρή, από κόλνο ηνπ , εληειώο 

απξόζκελα θαη ρσξίο εγώ λα ξσηήζσ νηηδήπνηε, κνπ ιέεη: 
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-Αλδξέα κνπ, νη πην πνιινί έξρνληαη ζηα Μπζηήξηα, ρσξίο 

Μεηάλνηα. ηελ εμνκνιόγεζε βέβαηα, ν Πλεπκαηηθόο, έρεη απηό ην 

έξγν λα βνεζά ηνπο πηζηνύο λα Μεηαλννύλ πξώηα θαη κεηά λα 

εμνκνινγνύληαη θαη λα παίξλνπλ ηελ ζπγρσξεηηθή επρή. ηε Θεία 

Κνηλσλία όκσο, είλαη κόλνη ελώπηνλ ηνπ Υξηζηνύ θαη πξέπεη λα 

πξνζέξρνληαη κε ζπληξηβή θαη Μεηάλνηα γηα ηηο ακαξηίεο ηνπο. Ο 

Θεόο κνπ έδσζε ην Υάξηζκα λα βιέπσ ηνπο πξνζεξρόκελνπο ρσξίο 

Μεηάλνηα καύξνπο, ελώ ηνπο κεηαλννύληεο, θσηεηλνύο.  

Μηα θνξά ινηπόλ, βιέπσ έλα λεαξό λα πξνζέξρεηαη ζηε Θεία 

Κνηλσλία, νιόκαπξνο. Όηαλ έθηαζε ζην Πνηήξηνλ, είπα από κέζα 

κνπ: πνηνο είζαη εζύ Ηάθσβε λα ηνλ θξίλεηο;  

Έθαλα ην ιάζνο θαη  ηνλ Κνηλώλεζα! Δλώ ηνπ έβαδα ηε ιαβίδα ζην 

ζηόκα, είδα κηα ιάκςε λα θεύγεη από ηελ ιαβίδα θαη λα επηζηξέθεη 

ζην Πνηήξηνλ. 

Έκεηλα, άλαπδνο! Γελ θνηλώλεζε ν Ακεηαλόεηνο! 

Με δίδαμε ν Θεόο, όηη ρσξίο Μεηάλνηα νύηε νη Πηζηνί πξέπεη λα 

Κνηλσλνύλ, νύηε ν Ηεξέαο πξέπεη λα ηνπο Κνηλσλεί, εθόζνλ βέβαηα 

γλσξίδεη. 

Ζ πξώηε επζύλε ησλ Πλεπκαηηθώλ είλαη λα δηδάζθνπλ  ηελ 

Μεηάλνηα  θαη λα πξνζθέξνπλ ηα Μπζηήξηα ηεο Άθεζεο ησλ 

Ακαξηηώλ θαη ηε Θεία Κνηλσλία κόλν ζηνπο Μεηαλννύληεο ! 

Ο Γέξσλ Ηάθσβνο, όηαλ ηειείσλε κηα θξάζε έιεγε πάληα: Με 

ζπγρσξείηε! Ζ δηαξθήο Μεηάλνηα ηνλ ηαπείλσλε ηόζν πνιύ πνπ 

έλησζε ηελ αλάγθε λα δεηά δηαξθώο από όινπο ζπγρώξεζε όπσο πην 

πάλσ είπακε θαη γηα ηνλ άγην Πνξθύξην. 

 

ΓΔΡΩΝ ΑΜΒΡΟΗΟ ΛΑΕΑΡΖ 

Σν 1996 , ε Πξόλνηα ηνπ Θενύ, έθεξε ηνλ Γέξνληα Ακβξόζην 

Λάδαξε, Πλεπκαηηθό ηεο Ηεξάο Μνλήο Γαδίνπ ζηελ Ακθίθιηεα, 

δηαθόζηα κέηξα θνληά ζην Γξαθείν κνπ. Έςαρλε γηα έλα δηακέξηζκα 

ν Γέξνληαο θαη όηαλ κε είδε ζηε Μνλή, ρσξίο λα κε μέξεη, κνπ είπε  

ζην απηί: 

-Δζύ, ζα κνπ βξεηο κηα κέξα, έλα δηακέξηζκα θνληά ζην Γξαθείν θαη 

ην ζπίηη ζνπ!  



13 

 

Ση λα πσ; Απιά ην άθνπζα, αιιά απηό έγηλε κεηά από θαλέλα ρξόλν, 

κε ηξόπν ζαπκαζηό, βξήθα κε ηελ επρή ηνπ έλα δηακέξηζκα ζηελ 

νδό Ξεξνγηάλλε ζηα Ηιίζηα Εσγξάθνπ. 

Απηή ε γεηηνλία, καο ζπλέδεζε κε ηνλ Γέξνληα θαη ηελ θαζεκεξηλή 

δσή ηνπ. Με έπαηξλε θάζε κέξα ζην ηειέθσλν, έηξερα πξώηα ζην 

ζπίηη ηνπ θαη κεηά πήγαηλα ζην Γξαθείν, πίλακε θαθέ, κηινύζακε 

Πλεπκαηηθά θαη ηνλ δηαθνλνύζα ζε δηάθνξεο δνπιεηέο πνπ είρε 

αλάγθε. Σν απόγεπκα πεγαίλακε βόιηα, λα μεθνπξαζηεί από ηνλ 

εγθιεηζκό ηνπ δσκαηίνπ. 

Μαδί ηνπ νη άγηεο Γεξόληηζζεο Παξζελία, Ζγνπκέλε θαη ε ζαπκαζηή 

Μνλαρή Γαιήλε, κεηέπεηηα Ζγνπκέλε. 

Μνπ έιεγε, ν Αγηαζκέλνο Γέξνληαο: 

- Απηό πνπ ιείπεη είλαη ε Μεηάλνηα, αιιά γηα λα ππάξρεη 

Μεηάλνηα, ρξεηάδεηαη πξώηα απιόηεηα θαη εηιηθξίλεηα. Απηά δελ 

ππάξρνπλ, δηόηη  κόιηο ν άλζξσπνο δεη ιίγν κέζα ηνπ, ζα δεη 

ακαξηίεο, θαθία, όπσο ιέεη ν Υξηζηόο. Δάλ πεξηθξνλήζεη απηή ηελ 

όξαζε κε απνδερόκελνο ηελ ακαξησιόηεηα, ζα θηεηάμεη κέζα ηνπ 

ηε βάζε γηα ηελ ππνθξηζία. Δάλ δελ ηελ πεξηθξνλήζεη θαη 

πξνζπαζεί λα δηνξζσζεί, κέλεη ζηελ απιόηεηα θαη ηελ εηιηθξίλεηα. Ζ 

απιόηεηα θαη ε εηιηθξίλεηα, κηα κέξα, ν Θεόο ζα βνεζήζεη λα γίλνπλ 

Μεηάλνηα. 

Ση ζνθά ιόγηα! Ο Γέξνληαο κνπ απνθάιππηε ηα ζεκέιηα ηεο 

Μεηαλνίαο, ηελ απιόηεηα θαη ηελ εηιηθξίλεηα , πνπ αλ 

ιεηηνπξγήζνπλ κε νδεγό ηηο Δληνιέο ηνπ Υξηζηνύ, γίλνληαη 

Μεηάλνηα! 

Όηαλ θάπνηνο ηνπ έιεγε  έλα παξάπνλν από θάπνηνλ άιιν, ν 

Γέξνληαο, πξώηα ηνλ άθνπε θαη κεηά έιεγε: 

- Δληάμεη, δέρνκαη ην παξάπνλό ζνπ, αιιά ην δηθό ζνπ θηαίμηκν, 

πνην είλαη; 

Απηή ε πνηκαληηθή, είλαη ελαξκνληζκέλε ζην ιόγν ηνπ Υξηζηνύ, 

πξώηα λα Μεηαλννύκε θαη κεηά λα ζπγρσξνύκε. 
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Ο Γέξσλ Ακβξόζηνο Λάδαξεο ήηαλ ν πην θνληηλόο κνπ Γέξνληαο γηα 

δέθα ρξόληα από ην 1996 κέρξη ην 2006 πνπ θνηκήζεθε.  

Γλσξίδσ, όηη όιν ην βξάδπ είρε πςσκέλα ηα ρέξηα ηνπ ζε παηδηθή 

πξνζεπρή Αθέζεσο Ακαξηηώλ ηνπ θαη πγρώξεζεο ησλ άιισλ θαη 

όινπ ηνπ θόζκνπ: κνπ ην είπε ν ίδηνο. 

 απηόλ θαη ζηηο Γεξόληηζζεο Παξζελία θαη Γαιήλε, είδα ηνλ γλήζην 

Μνλαρηζκό, πνπ ζηεξηδόηαλ ζηελ Αθηεκνζύλε, ηελ εθνύζηα 

θηώρεηα ηνπ Υξηζηνύ, ηελ αιεζηλή Μεηάλνηα θαη Τπαθνή θαη πξν 

παληόο ηελ Αγάπε! Πόζε Αγάπε κεηαμύ ησλ ηξηώλ απηώλ, πόζε 

Αγάπε, ακνηβαίνο ζεβαζκόο θαη δηαθνλία, ππήξρε! 

Απηή ε Γεξόληηζζα Παξζελία, ήηαλ ζαλ κάλα ηνπ γεκάηε 

Δπζπιαρλία, κνπ έδηλε ρξήκαηα ρσξίο θαλέλαο λα μέξεη θαη ηα έδηλα 

ζε θησρνύο! 

 

ΓΔΡΩΝ ΗΩΖΦ ΒΑΣΟΠΑΗΓΗΝΟ 

Κάπνηα ρξνληά, ίζσο ην 2001, κνπ δήηεζαλ νη Παηέξεο ηεο Μνλήο 

Βαηνπαηδίνπ λα βγάισ έλα εηζηηήξην γηα ηνλ  Γέξνληα Ησζήθ 

Βαηνπαηδηλό γηα ηελ Αζήλα. 

Βξεζήθακε ζην θνλάθη ηεο Μνλήο, κόλνη καο θαη κε ξώηεζε ηί 

θάλσ. 

- Βιέπσ ηηο ακαξηίεο κνπ ηνπ είπα. 

     -   Γειαδή ηελ πξαγκαηηθόηεηα, κνπ είπε 

Άθνπζε , κνπ είπε. Ζ πξνζεπρή ζνπ , λα είλαη εμνκνινγεηηθή. Να 

ιεο ηηο ακαξηίεο ζνπ δηαξθώο ζην Υξηζηό θαη απηό ζα ζε θξαηά 

δηαξθώο ζε ηαπείλσζε. Με ζπλαίζζεζε όκσο, όρη εγθεθαιηθά, όπσο 

θάλνπλ πνιινί. 

Γηα λα πεηο ηελ επρή Κύξηε Ηεζνύ Υξηζηέ Διέεζνλ κε, πξέπεη πξώηα  

λα δεηο ηελ ακαξησιόηεηα ζνπ, δηαθνξεηηθά γηαηί δεηάο έιενο; 

Γελ ιέεη ζην Δπαγγέιην, όηη όρη όπνηνο ιέεη Κύξηε Κύξηε, ζα κπεη 

ζηε Βαζηιεία ησλ Οπξαλώλ αιιά , απηόο πνπ θάλεη ην Θέιεκα ηνπ 

Παηξόο κνπ; Πνην είλαη ην Θέιεκα ηνπ Παηξόο; Να αθνύκε ηνλ Τηό 

Σνπ, δειαδή λα Μεηαλννύκε! 

Πάλε ζηνλ Πλεπκαηηθό, ρσξίο πόλν, ρσξίο πξνεξγαζία, γξάθνπλ ηηο 

ακαξηίεο θαη ηηο δηαβάδνπλ θαη λνκίδνπλ όηη εμνκνινγήζεθαλ. Όηαλ 
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παο ζην γηαηξό θαη πνλάο ηελ θνηιηά ζνπ, ην γξάθεηο; Γελ ην 

γξάθεηο!  Λεο, Γηαηξέ πνλώ ηελ θνηιηά κνπ, δελ ην γξάθεηο! Πνλάο 

θαη εμνκνινγείζαη, έηζη ζπγρσξείζαη! 

Πόζεο θνξέο δελ ήκνπλ θνληά  ηνπ, πξηλ ηελ Θεία Κνηλσλία; Πάληα, 

εηδηθά ζηνλ θαζαγηαζκό ησλ Σηκίσλ Γώξσλ, θιάκα, πνιύ θιάκα, 

θιάκα Μεηαλνίαο θαη Αγάπεο πξνο ηνλ Θεό, πνπ αλ δελ ήηαλ άιινη 

κπξνζηά, κνπ θαίλεηαη ζα έπεθηε θάησ. 

 

ΠΑΣΖΡ ΜΑΡΚΟ ΜΑΝΩΛΖ 

Σνλ Παπά Μάξθν Μαλώιε, ηνλ γλώξηζα  ζηηο Δθδξνκέο ζηα 

Ηεξνζόιπκα. Αθάκαηνο εξγάηεο ηεο Πξνζεπρήο, ηεο δηαθνλίαο, ηεο 

Διεεκνζύλεο! Απ όια ηα ραξίζκαηα απηνύ ηνπ Αγηαζκέλνπ Ηεξέα, 

ζα ζηαζώ ζηε Μεηάλνηα, πνπ ήηαλ ε κπζηηθή εξγαζία ηνπ. 

Μηα κέξα έθηαζα ζηνλ Η.Ν.Αγ. Γεσξγίνπ όπνπ ππεξεηνύζε γηα λα 

κηιήζνπκε γηα ηελ επηθείκελε εθδξνκή ζηα Ηεξνζόιπκα. Ήηαλ ζην 

εμνκνινγεηήξην θαη κόιηο κπήθα, κνπ ιέεη: 

- Κύξηε Αλδξέα, ν Γέξσλ Φηιόζενο Εεξβάθνο, καο έιεγε: εγήξαζα 

θαη αξρή Μεηαλνίαο δελ έβαια!  

Έκεηλα άθσλνο γηαηί πνηέ δελ ηνλ ξώηεζα, θαη θπξίσο γη απηό ην 

ζέκα, πνπ πάληα κνπ άξεζε θαη ζπλέρηζε: 

- Ζ Μεηάλνηα γεληέηαη από ηελ αγάπε θαη ηήξεζε ησλ Δληνιώλ θαη 

δελ ζηακαηάεη πνηέ, κόλν κε ηνλ ζάλαην, θύξηε Αλδξέα, είπε θαη 

άθεζε ην γλσζηό κεηδίακα πνπ δσγξάθηδε πάληα ε ηαπείλσζε ζην 

πξόζσπν ηνπ. 

Απηά ηα ιόγηα, κνπ έθεξλαλ κπξνζηά έλαλ αζθεηή ηεο Μεηαλνίαο, 

πνπ ζάξθσλε κε ηε δσή ηνπ ην ιόγν ηνπ Αγίνπ Ησάλλε ηεο 

Κιίκαθαο: 

-Καλ πάζαλ ηελ Κιίκαθαλ αλαβέβεθαο, ππεξ αθέζεσο ακαξηηώλ  

πξνζεύρνπ! 

 

ΓΔΡΩΝ ΑΝΣΩΝΗΟ ΓΚΗΚΗΕΑ ΣΖ ΛΔΟΦΟΡΟΤ 

ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ 
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Θα κηιήζσ ηώξα, γηα  έλα αθαλή κεγάιν Άγην, πνπ αγίαδε ζε έλα 

ππόγεην ηεο 

Λεσθόξνπ Αιεμάλδξαο: ηνλ άγην Γέξνληα Αληώλην Γθίθηδα, 

πλεπκαηηθό ηνπ Αγίνπ Πνξθπξίνπ. 

Ήηαλ ζπκάκαη Παξαζθεπή 3 Απξηιίνπ ηνπ 1996, ώξα ελληά ην 

βξάδπ. 

Ήηαλ μαπισκέλνο κε θιεηζηά κάηηα, όηαλ κπήθακε κε ηνλ Γηάλλε 

ζην ρώι, όπνπ έκελε. Σν θεθάιη ηνπ αθνπκπνύζε ζηελ εμώπνξηα. Ο 

Γηάλλεο ηνπ είπε: Γέξνληα, έθεξα καδί κνπ ηνλ Αλδξέα. 

Μόιηο είπε ην όλνκα κνπ, άλνημε ηα κάηηα θαη κε θνίηαμε. 

Μνπ απνθάιπςε πξώηα  θάπνηα πξάγκαηα πξνζσπηθά πνπ δελ 

κπνξώ λα πσ, αιιά επαιεζεύηεθαλ κεηά από ρξόληα θαη ύζηεξα 

ζπκπιήξσζε: 

-Ο Γάκνο, δελ εκπνδίδεη ηνλ Αγηαζκό θαη ε εξγαζία πνπ θάλεηε, 

κπνξεί λα γίλεηαη αηηία αγηαζκνύ ησλ άιισλ. 

Ζ έθπιεμή κνπ, από ηηο απνθαιύςεηο, κεηαηξάπεθε από ηελ Αγάπε 

ηνπ, ζε νηθεηόηεηα θαη ηνλ ξώηεζα: 

- Πσο ζα γίλνπλ απηά Γέξνληα; 

- Με ηελ θαζεκεξηλή θαη επηκειεκέλε Μεηάλνηά ζαο, κνπ απάληεζε. 

ην Γάκν, ε Μεηάλνηα, θέξλεη ηελ Άθεζε ησλ Ακαξηηώλ θαη ην 

Άγην Πλεύκα, ελώλεη ηνπο ζπδύγνπο πξώηα κε ηνλ Υξηζηό θαη 

ύζηεξα κεηαμύ ηνπο εηο άξθα Μία, κία Εσή! 

Σν ίδην θαη ζηελ Δξγαζία, ν Μεηαλνώλ πξνζθέξεηαη κε δηάζεζε 

ηαπεηλήο δηαθνλίαο θαη σο θνξέαο ηνπ Αγίνπ Πλεύκαηνο, θαζαγηάδεη 

θαη ηνπο άιινπο πνπ είλαη καδί ηνπ. 

 

ΓΔΡΩΝ ΓΡΖΓΟΡΗΟ ΣΖ Η. Μ. ΣΑΤΡΟΒΟΤΝΗΟΤ 

ΚΤΠΡΟΤ 

Αλαθέξνκαη ηώξα, ζε έλα αθόκα πην άγλσζην Γέξνληα Κύπξην 

Μνλαρό ηεο Η Μ ηαπξνβνπλίνπ Κύπξνπ , ηνλ Γξεγόξην Μνλαρό. 

Ήηαλ κεηά ην 1980, δελ ζπκάκαη αθξηβώο ρξνλνινγία, πάλησο 

βξέζεθα ζηελ κηθξή αζθεηηθή απιή ηεο Μνλήο θαη ήηαλ εθεί έλα 

Γεξνληάθη Μνλαρόο πνπ κόιηο κε είδε κνπ είπε: 
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- Έια γηέ κνπ ζην θειί κνπ λα ζε θεξάζσ κηα δηβαλία (ην θππξηαθό 

ηζίπνπξν). 

Ήπηακε ηε δηβαλία θαη κεηά θάηζακε ζηελ απιή. 

-Πνηνο είζαη Γέξνληα; ηνπ ιέσ. 

- Με ιέγαλ Γηώξγν γηέ κνπ, κα ηώξα είκαη ν Γξεγόξηνο Μνλαρόο, 

είκαη ν Παηέξαο ηνπ Ζγνπκέλνπ.  

-Πνιύ ραίξνκαη Γέξνληα, ηνπ ιέσ, πνπ έρεηο ηέηνην γηό, έρεηο θαη 

άιια παηδηά; 

-Έρσ γηέ κνπ, απαληά ν Γξεγόξηνο Μνλαρόο, κα έρσ θαη έλαλ γηό 

Αγλννύκελν. Καη βάδεη ηα θιάκαηα. 

Βξέζεθα ζε ακεραλία, πώο λα παξεγνξήζσ εγώ ην Άγην Γεξνληάθη 

πνπ κεηά ηελ εηζβνιή αθνύ νη Σνύξθνη πήξαλ ην ρσξηό ηνπ, 

θαηέιεμε ζηε Μνλή ηαπξνβνπλίνπ θαη εθάξε ζηα γεξάκαηα 

Μνλαρόο καδί θαη ε γπλαίθα ηνπ ,από ηνλ γηό ηνπο ηνλ Ζγνύκελν.  

Σνλ αγθάιηαζα απαιά ζηελ πιάηε θαη ηνπ είπα ακήραλα: 

-Έρεη ν Θεόο Γέξνληα! 

-Έρεη ν Θεόο γηέ κνπ , αιιά δελ θιαίσ ηόζν πνπ έραζα ηνλ γηό κνπ 

αιιά δηόηη θηαίμακε ζηνλ Θεό θαη ηα πάζακε! 

Έκεηλα άθσλνο, ζπγθινλίζηεθα, ιακβάλνληαο από ηνλ Παππνύ εγώ 

έλαο λένο ηελ πην βαξηά παξαθαηαζήθε: 

- Να βιέπσ ηε ζπκθνξά ηελ Δζληθή ζηελ Κύπξν καο σο παηξησηηθό 

γεγνλόο αιιά θαη ηε κεγάιε  πξνζσπηθή ηνπ απώιεηα, ηνπ ηδίνπ ηνπ 

παηδηνύ ηνπ, λα  γίλνληαη αθνξκή Μεηάλνηαο αληί αθνξκή 

παξαπόλνπ νξγήο θαη αγαλάθηεζεο. 

Γελ θαηεγόξεζε θαλέλα, νύηε πνιηηηθό, νύηε Σνύξθν, Ακεξηθάλν, 

Κύπξην ή Διιαδίηε! 

Ο Γέξσλ Γξεγόξηνο κε δίδαμε, όρη αθεξεκέλα θαη από απόζηαζε, 

αιιά κέζα από ηνλ πόλν ηεο απώιεηαο ηνπ γηνύ ηνπ, ηα ιόγηα ηνπ 

Αγίνπ Αλησλίνπ  ηνπ Μεγάινπ, όηαλ ηνλ εξώηεζαλ, ηη θαηάιαβε σο 

πνιπηηκόηεξν από ηελ Πλεπκαηηθή Εσή, κε ηα ηόζα ρξόληα άζθεζεο 

θαη είπε: 

-Σν ζεκαληηθόηεξν είλαη λα παίξλεηο πάλσ ζνπ ην ζθάικα! 
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Ο ΖΓΟΤΜΔΝΟ ΣΖ Η ΜΟΝΖ ΣΑΤΡΟΒΟΤΝΗΟΤ 

ΓΔΡΜΑΝΟ 

Πσο κπνξώ λα κελ αλαθεξζώ ζηνλ άγην Γέξνληα Γεξκαλό ηνλ 

Καζεγνύκελν ηεο Ηεξάο Μνλήο ηαπξνβνπλίνπ θαη ζηηο ζπλζήθεο 

πνπ ηνλ εγλώξηζα; 

Ήηαλ ην 1979 θαη βξέζεθα ζην Μεηόρη πνπ είλαη ζηε ξίδα ηνπ 

Βνπλνύ, ζηελ Αγία Βαξβάξα. 

Καζόκνπλ ζε έλα πεδνύιη πξηλ ηελ είζνδν ηνπ Μεηνρίνπ θαη ζε ιίγν, 

ήιζε θαη έθαηζε δίπια κνπ έλα θαιόγεξνο , πνιύ κπζηήξηνο! 

Αηηκέιεηνο, κειαρξνηλόο ζπκάκαη κε βαζηέο ξπηίδεο ζην πξόζσπν 

κε ηα αδξά ραξαθηεξηζηηθά. Καζόηαλ κε κηα ζησπή εμσηεξηθή πνπ 

καξηπξνύζε, ρσξίο λα ην θαηαιαβαίλεη, κηα εζσηεξηθή Εσή πνιύ 

βαξηά.  

Απίζηεπην! Γελ κνπ κίιαγε θαη όκσο κίιαγε ζηελ θαξδηά κνπ. Ούηε 

κε θνίηαγε θάλ! 

Καζόηαλ κόλν, έμπλε ηα πόδηα, ίζσο ζέινληαο λα παξαζηήζεη ηνλ 

ακήραλν, αιιά εγώ δελ ρόξηαηλα λα ληώζσ κηα Δηξήλε θαη Υαξά λα 

μερπιίδεη από ηελ θαξδηά ηνπ ζηελ θαξδηά κνπ! 

Παξαμελεύηεθα πνιύ κε ην Μπζηήξην απηό ώζπνπ θηππά ην 

θακπαλάθη γηα λα θάλε.  

Βιέπσ από ηελ αλνηθηή πόξηα ηεο Σξάπεδαο, όινη ηξώγαλε θαγεηό, 

ελώ απηόο βνύηαγε έλα παμηκάδη ζε έλα πνηήξη κε λεξό θαη έηξσγε. 

Όηαλ ηέιεησζε ε Σξάπεδα, ξώηεζα πνηνο ήηαλε θαη έκαζα έθζακβνο 

όηη ήηαλ ν Καζεγνύκελνο Γεξκαλόο! 

Γύξηζα πίζσ ζηνλ 4ν Αηώλα; 

Δίδα έλα ζπλαζθεηή ηνπ Αγίνπ Αλησλίνπ, είδα έλαλ καζεηή ηνπ 

Αγίνπ ππξίδσλα; 

Αιεζηλά είδα ηνλ Αιεζηλό Αζθεηή: ζησπνύζε ην ζηόκα ηνπ θαη 

κηινύζε ην ζώκα ηνπ! 

Όηαλ θνηκήζεθε ηνλ βξήθαλε ζηα ρσξάθηα λα θείηαη έηνηκνο κε 

ζηαπξσκέλα ηα ρέξηα. Βξήθαλε ζε επηζηνιή ηνπ όηη όηαλ ήιζε 

παηδάθη ζηε Μνλή έλησζε ηέηνηα αλαμηόηεηα, πνπ παξαθάιεζε ηνλ 
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Θεό λα κείλεη ζην Μνλαζηήξη κέρξη πνπ λα πεζάλεη θαη όηαλ πεζάλεη 

λα πεζάλεη δνπιεύνληαο  ζηα ρσξάθηα, ζαλ αζήκαληνο! 

Μνπ κίιεζε γηα  ηελ Μεηάλνηα, ηελ ηαπείλσζε, ηελ άζθεζε, ρσξίο 

ιόγηα αιιά κε ηελ θαξδηά ηνπ πνπ μερείιηδε Άγην Πλεύκα! 

 

ΓΔΡΟ ΠΑΝΑΖ Ο ΚΤΠΡΗΟ 

Πνηόο άξαγε ζηελ Κύπξν δελ γλώξηδε ηνλ Γέξνληα Παλαή από ηε 

Λύζε, ηνλ άγακν ιαηθό πνπ αγίαζε κέζα ζηνλ θόζκν, ζην ζπίηη , 

ζην ρσξηό ηνπ; 

Ήηαλ ερνύκελνο , είρε ρσξάθηα θαη αγαζά, αιιά ηα κνίξαδε ηα 

βξάδηα θξπθά ζηνπο θησρνύο θαη δνύζε εζειεκέλα ζαλ ν 

θαληειαλάθηεο ηνπ ρσξηνύ, κε ιηηόηεηα θαη άζθεζε, κα πξνπαληόο 

Μεηάλνηα. 

Ήηαλ θηιαθόινπζνο. Πξσί κέρξη βξάδπ ζηελ Δθθιεζία ηεο 

Παλαγίαο ηεο Λύζεο. Έκεηλε άγακνο ζηνλ θόζκν καδί κε ηνλ 

αδειθό ηνπ Βαζίιε θαη ηελ αδειθή ηνπ Σξπθσλία. 

Φνξνύζαλ ηηο παξαδνζηαθέο ελδπκαζίεο θαη νη ηξεηο θαη 

δηαθνλνύζαλ ζηελ Δθθιεζία αιιά θαη ζην ζπίηη, ηνλ θησρό ιαό. 

Σα βξάδηα, κπζηηθή ειεεκνζύλε: κνίξαδαλ ζε ζαθνύιεο ηξόθηκα, 

αθήλνληαο ηα ζηελ πόξηα ησλ θησρώλ. 

Μεηά ηελ Σνπξθηθή Δηζβνιή έγηλε Πξόζθπγαο ζηε Λάξλαθα.  

Πνηνο Δπίζθνπνο ή Ηεξέαο ή ιαηθόο δελ σθειήζεθε από ηνλ 

Θεόπλεπζην Λόγν Σνπ θαη ηελ πιαρληθή θαξδηά ηνπ; 

Ήηαλ δηνξαηηθόο αιιά θαη Θενιόγνο, γηα Μνλαρνύο  θαη Δγγάκνπο. 

ηνπο έγγακνπο έιεγε: 

-Να ιεο ζηε γπλαίθα ζνπ: ηα πάζε ζνπ είλαη πάζε κνπ θαη νη αξεηέο 

ζνπ αξεηέο κνπ! 

Μαδί ζα παιέςνπκε γηα λα ζσζνύκε, γηαηί είκαζηε έλα ζώκα! 

Όηαλ κεηά ηνλ ζάλαηό ηνπ , βξέζεθα ζηελ Η.Μ.ηαπξνβνπλίνπ, ν 

Πλεπκαηηθόο ηεο Μνλήο πνπ είλαη θαη θίινο κνπ ρξόληα, αθνύ 

εμνκνινγήζεθα , κηιώληαο κνπ  ιίγν γηα ηελ Μεηάλνηα, κνπ είπε 

ζαλ παξάδεηγκα ηνλ Γέξν Παλαή: 

-Δπεηδή ηώξα θνηκήζεθε, κπνξώ λα ζνπ πσ Αλδξέα ηη έδεζα κε 

απηό ηνλ Άγην άλζξσπν: 
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Ήιζε ζην ηαπξνβνύλη γηα λα θάλεη ηελ ηειεπηαία εμνκνιόγεζε 

ηνπ. 

Γνλάηηζε κε ζπληξηβή θαη κνπ είπε: 

-Γέξνληα, κεηά από ρξόληα πξνζεπρήο ζηελ Παλαγία, πνπ ηελ 

παξαθαινύζα λα κνπ πεη γηαηί άθεζε λα κπνπλ νη Σνύξθνη ην 1974 

ζην ρσξηό καο ηελ Λύζε, ηώξα θαηάιαβα  γηαηί θαη ήιζα λα 

εμνκνινγεζώ: 

-Δγώ θηαίσ Γέξνληα, εγώ θηαίσ!!! Αλ ήκνπλ πην ηαπεηλόο δελ ζα 

άθελε ε Παλαγία ηνπο Σνύξθνπο λα κπνπλ ζην ρσξηό καο! 

Ο Γέξν Παλαήο ν άγηνο, ν θίινο ηεο Παλαγίαο πνπ ηελ ππεξεηνύζε 

κέξα λύρηα, απηόο πνπ κηα κέξα ζηα ρσξάθηα ελώ κηινύζε κε ηνλ 

Βαζίιε γηα ηνλ Υξηζηό, εκθαλίζηεθε αλάκεζα ηνπο ν ίδηνο ν 

Υξηζηόο όπσο ηόηε ζηνλ Λνπθά θαη ζηνλ Κιεόπα, είρε ηελ ηαπεηλή 

Μεηάλνηα, λα πάξεη πάλσ ηνπ ην ζθάικα ελώπηνλ ηεο Παλαγίαο θαη 

λα θαηεγνξήζεη κε εηιηθξίλεηα ηνλ εαπηό ηνπ, γηα ηελ αξπαγή ηνπ 

ρσξηνύ ηνπ από ηνπο Σνύξθνπο! 

Τπάξρεη άξαγε κεγαιύηεξε Αγάπε, ππάξρεη άξαγε κεγαιύηεξε 

ζπζία, από όια ηα ζθάικαηα θαη ιάζε  πνπ πξέπεη λα ζπγρσξεζνύλ 

θαη λα ζεξαπεπηνύλ, λα επηιέγεη ν θαζέλαο ην δηθό ηνπ; 

Ο Άγηνο Πνξθύξηνο θαη Παίζηνο αθήζαλ επηζηνιή σο  Γηαζήθε 

αιιά θαη ππνζήθε ζε καο ηα παηδηά ηνπο, όπνπ καο δεηνύλ νη Άγηνη, 

λα ηνπο ζπγρσξέζνπκε.  

Ο Αγηαζκέλνο Γέξσλ Ηάθσβνο πνπ όινη αλακέλνπκε ηελ 

αγηνθαηάηαμή ηνπ , ελώ δνύζε, κεηά από θάζε θξάζε ηνπ, όληαο 

κέζα ζην Φώο ηεο δηαξθνύο Μεηαλνίαο έιεγε ζε όινπο:  

-Με ζπγρσξείηε, έρνληαο δηαξθή ζπλαίζζεζε ακαξησιόηεηαο! 

 

ΜΖΣΔΡΑ ΜΖΛΗΑ Ζ ΚΤΠΡΗΑ  

Άθεζα ηειεπηαία, κηα γπλαίθα, κηα ρήξα, κηα κεηέξα πνπ θνηκήζεθε 

ηειεπηαία θαη άθεζε δσληαλή ζε όζνπο ηελ γλώξηζαλ, ηελ αίζζεζε 

ηεο Εσήο ηεο Μεηαλνίαο: ηελ Κπξία Μειηά, κεηέξα ηνπ Κππξίνπ 

Μεηξνπνιίηε Νεόθπηνπ, κε ηελ άδεηα ηνπ νπνίνπ δηεγνύκαη: 

Ο γηόο ηεο, κε ηξόπν ζαπκαζηό βξέζεθε ππάιιεινο ζην Γξαθείν 

κνπ ζηα κέζα ηνπ 1985. 
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Άλζξσπνο κε δπλαηό θαη πινύζην ζε ραξίζκαηα ραξαθηήξα, ήηαλ 

ζπκώδεο πνιιέο θνξέο θαη κε κάισλε, ελώ δνπιεύακε. 

Δγώ, δελ έιεγα ηίπνηε αιιά απηόο εξρόηαλ κεηά ζπλεζηαικέλνο , κε 

αθνπκπνύζε ζηελ πιάηε απαιά θαη κνπ έιεγε: πγλώκε αθεληηθό, 

παξαθέξζεθα, ζπγρώξα κε πνπ ζύκσζα. 

Ήηαλ ηόζν εηιηθξηλήο ε Μεηάλνηα ηνπ , πνπ κε ληθνύζε, ήηαλ 

αδύλαην λα ηνλ καιώζσ εγώ. Σνλ εξώηεζα: 

- Βξέ, δελ κε πεηξάδεη πνπ κε κάισζεο αιιά  εληππσζηάδνκαη κε ηνλ 

ηξόπν πνπ Μεηαλνείο θαη δεηάο ζπγρώξεζε. Πνηνο ζε έκαζε λα 

Μεηαλνείο κε εηιηθξίλεηα ; 

- Ζ κάλα καο κνπ είπε, ε θπξία Μειηά. 

Από ηόηε ε άγλσζηε θπξία  Μειηά , έγηλε κεηέξα θαη γηα κέλα! Σελ 

έρσ δεη δύν θνξέο όιεο θαη όιεο. Ζ ηειεπηαία ήηαλ ιίγν πξηλ  

πεζάλεη. 

Ζ γπλαίθα απηή κηα ρήξα κεηέξα έκαζα όηη θαη απηή έκαζε ηελ 

Μεηάλνηα από ηελ  Μάλα ηεο ηελ αγηαζκέλε γηαγηά Μπξνθόξα θαη 

ηελ παξέδσζε εκπινπηηζκέλε κε ηνλ δηθό ηεο πόλν θαη αγώλα ζηα 

παηδηά ηεο: ιαηθή επζέβεηα, παξάδνζε ηεο Εσήο ηεο Μεηαλνίαο από 

γεληά ζε γεληά, ηδνύ έλα παξάδεηγκα : ε θπξία Μειηά! 

Ζ παξαθαηαζήθε ησλ Αγίσλ καο είηε Παηέξσλ είηε Μεηέξσλ, 

ζπγρξόλσλ ή παιαηώλ, είλαη ε Φύιαμε, ε ηήξεζε  ησλ Δληνιώλ ηνπ 

Υξηζηνύ θαη ε Μεηάλνηα, κέζα ζηελ Δθθιεζία. 

Σειεηώλνληαο επηγξακκαηηθά ηνλίδσ όηη  ηα όζα δηεγήζεθα από ηνπο 

Αγίνπο Γέξνληεο ηεο επνρήο καο θαλεξώλνπλ όηη ε Μεηάλνηα είλαη 

ην ζεκέιην : 

-ηελ Πξνζσπηθή ζρέζε καο κε ηνλ Θεό θαη ηνλ πιεζίνλ, Μνλαρώλ, 

εγγάκσλ ή αγάκσλ. 

-ηελ  Έγγακε δσή θαη ηε βίσζε ηεο Αγάπεο κέζα ζηνλ Γάκν, αθνύ 

ε Αγάπε πνπ ελώλεη ηνύο πδύγνπο εηο άξθα κία, δίλεηαη από ην 

Θεό κε ηε Μεηάλνηα. 

-ηελ αλαηξνθή ησλ παηδηώλ, αθνύ είλαη ε Αηώληνο Εσή ζαλ 

απνηέιεζκα ηνπ μερεηιίζκαηνο ηεο Μεηαλνίαο ησλ Γνλέσλ, 

δηαπνηίδεη ηελ θαξδία ησλ παηδηώλ. 
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-ην επάγγεικα ή δηαθόλεκά καο, αθνύ ε Μεηάλνηα θέξλεη ην άγην 

Πλεύκα θαη Απηό Πξνλνεί θαη δηαρεηξίδεηαη κέζσ ηνπ 

Μεηαλννύληνο ηηο αλζξώπηλεο ζρέζεηο θαη ηελ απόιαπζε ησλ 

αλαγθαίσλ αγαζώλ. 

-ηελ ζρέζε καο κε ηελ Παηξίδα καο, αθνύ καο βνεζά λα 

ζπλεηδεηνπνηνύκε ηελ ακαξηία καο ζαλ αηηία ησλ δεηλώλ ηεο 

Παηξίδαο καο. 

Ζ Μεηάλνηα γηα ηελ παξάβαζε ησλ Δληνιώλ ηνπ Υξηζηνύ  θαη ησλ 

Παηέξσλ ηεο Δθθιεζίαο καο, θέξλεη κέζα καο θαη γύξσ καο, ηελ 

Εσή  ηνπ Παηξόο θαη ηνπ Τηνύ θη ηνπ Αγίνπ Πλεύκαηνο, πνπ είλαη  ε 

Εσή καο! 
 

 

 


