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Ο μήνας Σεπτέμβριος, εκ του λατινικού Σέπτεμ, που
στα ελληνικά σημαίνει έβδομος ήταν κατά τον Προφήτη
Μωυσή «αρχή μηνών». Στο Ιουλιανό ημερολόγιο, που
καθιερώθηκε από το 46 π.Χ. και ισχύει μέχρι σήμερα,
πρώτος θεωρείται ο μήνας Μάρτιος με έβδομο να έρχε-
ται το Σεπτέμβριο. Κατά τους Βυζαντινούς χρόνους ο Σε-
πτέμβριος ορίσθηκε ο πρώτος μήνας του έτους και από
τότε στο εκκλησιαστικό μηνολόγιο επικράτησε ως η
«αρχή του ενιαυτού».

Την εποχή αυτή έχει πια τελειώσει η συγκομιδή των
καρπών και γίνεται η προετοιμασία για το νέο κύκλο βλά-
στησης. Ετοιμάζεται η σποροκλίνη να δεχτεί τις σπορές
του Οκτωβρίου. Τότε οι σπόροι με τη βοήθεια των βρο-
χών αρχίζουν να αναπτύσσονται για να καρπίσουν πλέον
τη νέα καλλιεργητική περίοδο.

Ο Οσιος Νικόδημος χαρακτηριστικά αναφέρει :«ο μέν
Σεπέμβριος μην, αρχή της συλλήψεως και κυοφορίας
όλων σχεδόν των καρπών, ο δε Μάρτιος είναι αρχή της
γεννήσεως αυτών, επειδή τότε αρχίζουν να γεννώνται και
να βλαστάνουν από την γην…».

Κατά το μήνα Σεπτέμβριο επίσης γίνεται και η φθινο-
πωρινή ισημερία. Σύμφωνα με το Μιχαήλ Ψελλό, η
πρώτη ισημερία (του Σεπτεμβρίου) προτυπώνει τη ζωή
προ της πτώσεως. Ενώ η δεύτερη, του Μαρτίου, τη ζωή
μετά την παράβαση στον Παράδεισο και την πτώση, την
μετά κόπων ζωή, αυτή που υπάγεται στη φθορά.

Την 1η Σεπτεμβρίου εορτάζεται και η Αρχή της Ινδί-
κτου, όνομα προερχόμενο από το λατινικό indictio που
σημαίνει ορισμός. Indictio ήταν το αυτοκρατορικό θέσπι-
σμα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας σύμφωνα με το οποίο
οι αυτοκράτορες όριζαν για διάστημα 15 ετών το ποσό
του ετήσιου φόρου που εισέπρατταν για τη συντήρηση
του Ρωμαϊκού στρατού. Το ποσό το εισέπρατταν εκείνη
την περίοδο και ονομάστηκε έτσι γιατί ο Σεπτέμβριος δή-
λωνε την αρχή του έτους. Ινδικτίωνες ονομάζονταν οι κύ-
κλοι των δεκαπέντε ετών.

Η Αγία Εκκλησία μας, όμως, την 1η Σεπτεμβρίου την
εορτάζει  και για έναν άλλο λόγο. Αυτή την ημέρα μετέβη
ο Ιησούς στη συναγωγή των Ιουδαίων και όπως μας πλη-
ροφορεί ο ευαγγελιστής Λουκάς, του δόθηκε το βιβλίο
του Προφήτου Ησαϊα. Ανοίγοντας το βιβλίο, ανέγνωσε
το χωρίο στο εξηκοστό πρώτο κεφάλαιο, όπου ο Προφή-
της ομιλεί επ’ ονόματος του Σωτήρος. «Πνεύμα Κυρίου
επ΄εμέ, ου είνεκεν έχρισέ με, ευαγγελίσασθαι πτωχοίς
απέσταλκέ με, ιάσασθαι τους συντετριμμένους την καρ-
δίαν, κυρήξαι αιχμαλώτοις άφεσιν και τυφλοίς ανάβλε-
ψιν, αποστείλαι τεθραυσμένους εν αφέσει, κηρύξαι

ενιαυτόν Κυρίου δεκτόν» (Λουκ δ, 18-19). Δηλαδή,
Πνεύμα Κυρίου μένει και επαναπαύεται εις εμέ τον Μεσ-
σία, δια να συνεργάζεται μαζί μου εις το σωτηριώδες
έργο μου. Και μένει το Πνεύμα αυτό εις εμέ, διότι ο Κύ-
ριος με έχρισε ως άνθρωπο και με απέστειλε να κυρήξω
το Ευαγγέλιον της βασιλείας σε εκείνους που στερούνται
τη χάρη του Θεού και είναι πνευματικώς πτωχοί και σε
αθλίαν κατάσταση. Με έστειλε να ιατρεύσω εκείνους των
οποίων η καρδιά έχει συντριβεί από το βάρος της αμαρ-
τίας. Με έστειλε να κυρήξω άφεση και ελευθερία στους
δούλους και αιχμαλώτους της αμαρτίας και να χαρίσω
ανάβλεψη σε εκείνους που έχουν τυφλωμένο το νου από
το σκοτισμό των παθών. Με έστειλε να απολύσω και να
στείλω ελεύθερους από κάθε ενοχή εκείνους που έχουν
καταπληγωθεί και συντριβεί από την αμαρτία. Με
έστειλε να κυρήξω και να αναγγείλω την έναρξη της νέας
περιόδου, η οποία είναι αρεστή στο Θεό και επιθυμητή
στους ανθρώπους διότι κατ΄αυτή πραγματοποιείται υπό
του Μεσσίου η περί της σωτηρίας των ανθρώπων βουλή
του Θεού.

Αφού διάβασε ο κύριος τα παραπάνω λόγια, κλείνον-
τας το βιβλίο απευθύνθηκε στο λαό: «Σήμερον πεπλήρω-
ται η Γραφή αυτή εν τοις ωσίν ημών». Από αυτή τη
στιγμή, λοιπόν, υπάρχει άρρηκτη ένωση Παλαιάς και Και-
νής Διαθήκης. Ο Κύριος μας δείχνει ότι η Παλαιά Δια-
θήκη αποκτά μέσω του ιδίου χριστοκεντρική ερμηνεία.
Ξεκινά από τη Γέννηση του Χριστού και αναδεικνύεται
ως την πρωταρχική ερμηνεία της Ορθοδόξου Εκκλησίας.

Σήμερα σε όλες τις εκκλησίες προσφέρουμε ικεσίες και
αναπέμπουμε δοξολογία προς το Θεό να στείλει το έλεός
του σε εμάς, να ευλογήσει το νέο έτος και να μας χαρίσει
ημέρες πλήρεις, φωτίζοντάς μας στο να αγωνιστούμε με
καθαρή συνείδηση προς ευαρέστησή Του για να πετύ-
χουμε των αιωνίων αγαθών.

Τέλος αξίζει να αναφέρουμε ότι η 1η Σεπτεμβρίου έχει
θεσπιστεί ως ημέρα Προστασίας του Περιβάλλοντος από
το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Ζούμε μια περίοδο που
ολόκληρη η φυσική δημιουργία πάσχει, με πυρκαγιές,
πλημμύρες και κάθε είδους ακραία φυσικά φαινόμενα
ως αποτέλεσμα της αλόγιστης ανθρώπινης παρέμβασης
στο φυσικό περιβάλλον. Η Εκκλησία βλέπει την απομά-
κρυνση του ανθρώπου από το Θεό ως αιτία της αλματώ-
δους φθοράς των στοιχείων του περιβάλλοντος και
μάχεται ώστε το θεοδημιούργητο και αναντικατάστατο
φυσικό περιβάλλον να διατηρήσει το φυσικό του κάλος. -
_

Ασπασία

Αρχή της Ινδίκτου



Είναι γνωστές και από ετών έκδηλες και εμφανείς οι
προσπάθειες ορισμένων να μεταβάλουν – βίαια κατά
κύριο λόγο- τις θέσεις της Εκκλησίας και των πιστών σχε-
τικά με ορισμένα πολύ σημαντικά και ακανθώδη κοινω-
νικά ζητήματα. Πριν από λίγο καιρό λοιπόν, τέθηκε το
ζήτημα της ελεύθερης έκφρασης της εκκλησίας αλλά και
σχετικών με αυτήν οργανώσεων με αφορμή την ανάρ-
τηση στο Μετρό της Αθήνας μίας εκστρατείας σχετικής
με το δικαίωμα του αγέννητου παιδιού στη ζωή. Δι-
καίωμα που πλήττεται ευθέως από την έκτρωση.

Ανάμεσα στα υπόλοιπα επιχειρήματα που ακούστηκαν
κατά της εκστρατείας αυτής ήταν και η άποψη πως
δήθεν, μέσω αυτής, κινδύνευε το δικαίωμα των γυναικών
που επιλέγουν την «αυτοδιάθεση» του σώματός τους και
τις αντιμετωπίζει όπως αντιμετωπίζονταν οι γυναίκες του
Μεσαίωνα. Οπωσδήποτε ο καθένας έχει δικαίωμα να
κρίνει μία άποψη και να διαφωνεί στο πλαίσιο πάντοτε
που ορίζουν τόσο οι κοινωνικοί, όσο και οι νομικοί κανό-
νες. Όμως πράγματι η εκστρατεία αυτή έθιγε ή κατα-
στρατηγούσε τα δικαιώματα των γυναικών; Η απάντηση
είναι μάλλον αρνητική διότι οι υπεύθυνοι της καμπάνιας
υπέρ του αγέννητου παιδιού ούτε προέτρεψαν ή υποκί-
νησαν σε πράξεις βίαιες εναντίον γυναικών που προβαί-
νουν σε έκτρωση ούτε οι ίδιοι παρεμπόδισαν την
πραγματοποίηση εκτρώσεων. Μάλιστα η  εκστρατεία με
τίτλο «Διάλεξε τη ζωή » απευθυνόταν στις ίδιες τις γυ-
ναίκες που σκέφτονται να διακόψουν την εγκυμοσύνη
τους. Στόχος, λοιπόν, ήταν η ευαισθητοποίηση και σε
καμία περίπτωση η επιβολή δια της βίας μιας άποψης.
Το κρίσιμο, άλλωστε, εδώ είναι οι ίδιες οι μέλλουσες μη-
τέρες να συνειδητοποιήσουν το βάρος της ευθύνης που
αναλαμβάνουν. Τα υπόλοιπα είναι γνωστά καθόσον οι
αντιδράσεις οδήγησαν εντέλει  στην απομάκρυνση του
σχετικού ενημερωτικού υλικού από τους δημοσίους χώ-
ρους και αυτομάτως ενεργοποίησαν τα αντιεκκλησια-
στικά αντανακλαστικά ορισμένων.

Αυτό που διαδραματίστηκε δεν είναι τίποτε άλλο παρά
μία απόπειρα φίμωσης της αντίθετης γνώμης που δυστυ-
χώς είχε ως συνεργούς και επίσημους κρατικούς φορείς.
Ουσιαστικά επιχειρήθηκε να απομονωθεί κάθε διαφορε-
τική άποψη και μάλιστα από του υπέρμαχους της  «ετε-
ρότητας» και της «διαφορετικότητας». Δηλαδή το
θεμελιώδες δικαίωμα της ελευθερίας της έκφρασης που

βρίσκεται με τα υπόλοιπα θεμελιώδη δικαιώματα στον
πυρήνα της Συνταγματικής έννομης τάξης επιχειρήθηκε
να παρακαμφθεί και να αντικατασταθεί από μία δήθεν
«ορθή άποψη» που επιβάλλει την απόρριψη κάθε αντί-
θετης γνώμης.

Ως αποτέλεσμα όλων αυτών αναδύθηκε η διαπίστωση
ορισμένων «ειδικών» ότι η Εκκλησία διάκειται αρνητικά
προς την γυναίκα, διαιωνίζει στερεότυπα και διακρίσεις
και γι’ αυτό πρέπει να εκσυγχρονιστεί.

Η ίδια όμως η Εκκλησία απαντά μέσω της πορείας της
σε παρόμοιες προκλήσεις και κυρίως μέσω ιστορικών
προσώπων, των αγίων της. Η Εκκλησία τιμά ιδιαιτέρως
την Αγία Φιλοθέη, την Κυρά των Αθηνών -μια πραγμα-
τική υπέρμαχο των γυναικών και μάλιστα σε μια εποχή
πλήρους απαξίωσης της γυναίκας αλλά και του ανθρώ-
που εν γένει.  Στα σκοτεινά χρόνια μετά την Άλωση πε-
ριέθαλψε στο μοναστήρι της κάθε εμπερίστατη γυναίκα
και πρωτίστως όσες υπήρξαν θύματα βίας. Ουσιαστικά
ίδρυσε την πρώτη δομή για κακοποιημένες και εγκατα-
λελειμμένες γυναίκες  και αυτό  σε μία πόλη τουρκοκρα-
τούμενη υπό ανυπέρβλητες δυσκολίες. Μία μοναχή, μία
πρώην εύπορη -η Αγία- διέθεσε όχι μόνο την περιουσία,
αλλά και τη ζωή της για να διασώσει τις νεαρές Αθηναίες
από τον εξευτελισμό και τις γνωστές διαθέσεις των ευ-
πόρων Οθωμανών. Η Αγία λοιπόν εφάρμοσε έμπρακτα
τη διδασκαλία της Εκκλησίας και βοήθησε τον πλησίον -
πρωτίστως δε τις πλήρως απαξιωμένες την εποχή εκείνη
γυναίκες. Αυτό είναι το πρότυπο, της γνήσιας αγωνί-
στριας και χριστιανής. Συμπτωματικά την ημέρα της μνή-
μης της (19 Φεβρουαρίου) κάποιοι βανδάλισαν το
Επισκοπείο της Θεσσαλονίκης σε ένδειξη διαμαρτυρίας
για την καταπίεση των γυναικών στην Ορθόδοξη Εκκλη-
σία. Η ούτως ή άλλως ανούσια αυτή πράξη ευτελίζεται
ακόμη περισσότερο συγκρινόμενη με τη σπουδαία προ-
σφορά της τιμωμένης την ημέρα εκείνη Αγίας διότι οι
γνήσιοι αγωνιστές προσφέρουν στο συνάνθρωπο και θυ-
σιάζονται οι ίδιοι. Δεν αναλώνουν τις δυνάμεις τους σε
κινήσεις εντυπωσιασμού δήθεν «ακτιβιστικές » που απο-
σκοπούν απλώς και μόνον σε λίγη δημοσιότητα.... Η Εκ-
κλησία ανύψωσε την γυναίκα στο βάθρο που της άρμοζε
και της  απέδωσε την οφειλόμενη αναγνώριση.

Ανδρέας
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Στις 29 Αυγούστου 2018, η Αγία και Ιερά Σύνοδος
του Οικουμενικού Πατριαρχείου αποφάσισε την αγιο-
κατάταξη του Γέροντα Αμφιλόχιου Μακρή του Πά-
τμιου (κατά κόσμον Αθανάσιο Μακρή). Ο Όσιος
Αμφιλόχιος αποτέλεσε σημείο αναφοράς του 20ου
αιώνα για την Ορθόδοξη Εκκλησία, βαδίζοντας στο
δρόμο του πνευματικού του πατέρα, Αγίου Νεκτα-
ρίου. Υπήρξε άνθρωπος υψηλού πνευματικού ανα-
στήματος, σταθερά προσηλωμένος στις παραδόσεις
της Ορθοδόξου Εκκλησίας, γνήσιο τέκνο και ακριβής
συνεχιστής της Κολλυβαδικής παραδόσεως και θερ-

μός πατριώτης. Ίδρυσε μονές, έκτισε εκκλησίες (Ιερά
Μονή Αγ. Μηνά στην Αίγινα), ίδρυσε το Ορφανοτρο-
φείο θηλέων Ρόδου και ανέπτυξε έντονη ιεραποστο-
λική δραστηριότητα στα δύσκολα χρόνια της
Ιταλοκρατίας των Δωδεκανήσων. Ό Όσιος με την ακτι-
νοβολία της εξαγιασμένης προσωπικότητάς του, προ-
σέλκυε ως μαγνήτης την αγάπη του λαού, γι’ αυτό και
υπήρξε πνευματικός πατέρας πολλών μεγάλων μορ-
φών, Ελλήνων και ξένων, όπως επίσης και των μαθη-
τών της Πατμιάδος Εκκλησιαστικής Σχολής οι οποίοι
στα μετέπειτα χρόνια επάνδρωσαν επιτελικές θέσεις

ΟΣΙΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ: Ο Γέροντας της Πάτμου 
(1889-1970 μ.Χ)



της Ελληνόρθοδο-
ξης Εκκλησίας.

Ο Όσιος Αμφιλό-
χιος γεννήθηκε στο
ιερό νησί της Πά-
τμου στις 13 Φε-
βρουαρίου του
1889 από ευσεβείς
γονείς, που τον

ανέθρεψαν εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Το 1906
κινούμενος από θείο πόθο και αγάπη προς τον Κύριο,
σε ηλικία μόλις 17 ετών, εισέρχεται ως δόκιμος μο-
ναχός στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου
της Πάτμου, ενώ το 1913 κείρεται μεγαλόσχημος μο-
ναχός από τον μακαριστό Ιερομόναχο Μακάριο Αν-
τωνιάδη τον Σάμιο. Διακόνησε ως εφημέριος στην
Ι.Μ. Αγ. Ιωάννου του Θεολόγου (1920-1926) και ως
Προϊστάμενος του Ιερού Σπηλαίου της Αποκαλύψεως
(1926-1932). Τον Νοέμβριο του 1935 εκλέγεται Ηγού-
μενος στην Ι.Μ. Αγ. Ιωάννου του Θεολόγου για δύο
χρόνια στην κρίσιμη περίοδο της Ιταλοκρατίας στη
Δωδεκάνησο. Όντας φιλομόναχος και οραματιστής
της πνευματικής αναγεννήσεως των κατοίκων της
Ιεράς νήσου της Πάτμου και της Δωδεκανήσου γενι-
κότερα, ιδρύει το 1937 την γυναικεία Ιερά Μονή
Ευαγγελισμού Μητρός Ηγαπημένου.

Η πολυσχιδής δραστηριότητα που ανέπτυξε ο Γέ-
ροντας και η έντονη προσωπικότητά του, δεν ήταν
αρεστές στους Ιταλούς κατακτητές, γι’ αυτό και τον
εξορίζουν στην ηπειρωτική Ελλάδα και τον αντικαθι-
στούν στην Ηγουμενία της Ι.Μ. Αγ. Ιωάννου του Θεο-
λόγου με κάποιον έμπιστό τους. «Όπου γης και
πατρίς» ήταν η ανδρεία απάντηση του Οσίου Αμφι-
λοχίου στον Ιταλό Διοικητή της Ρόδου De Vechi στο
άκουσμα της εξορίας του. «Υπομένων, υπομένει τον
Κύριον» ο Όσιος, κατά τον ιερό Ψαλμωδό. Ο τόπος
της εξορίας του – σύμφωνα με το άγιο σχέδιο του
Θεού – μεταβάλλεται σε ορμητήριο νέας καρποφό-
ρου ιεραποστολικής και πνευματικής εργασίας, πε-
ριοδεύων σ’ όλη την Ελλάδα, μετουσιώνοντας τη
θεϊκή προσταγή: «Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα
τα έθνη» (Ματθ. κη’ 19). Την ίδια περίοδο, οι Ιταλοί
προχωρώντας στην υλοποίηση του σχεδίου τους για
τη διάλυση του Ορθοδόξου μοναχισμού και την
κάμψη του εθνικού φρονήματος των Δωδεκανησίων,
κλείνουν τη γυναικεία Ι.Μ. Ευαγγελισμού Μ.Η., προ-
φασιζόμενοι ότι αποτελούσε κέντρο εθνικιστικό και
κατασκοπείας.

Τελικώς, ο Όσιος Αμφιλόχιος ανακαλείται από την
εξορία και υπηρετεί τη μονή της μετανοίας του ως
Πνευματικός και Ηγουμενοσύμβουλος. Παρότι οι Ιτα-
λοί του έδωσαν το δικαίωμα να υποβάλει ξανά υπο-
ψηφιότητα για την ηγουμενία της Ι.Μ. Αγ. Ιωάννου
του Θεολόγου, ο κουρασμένος και καταταλαιπωρη-
μένος Γέροντας δεν δέχτηκε. Ξεκινά την ανασυγκρό-
τηση της Ι.Μ. Ευαγγελισμού Μ.Η. και για το υπόλοιπο
της ζωής του εργάζεται σκληρά για την ανόρθωση και
τόνωση του πνευματικού, θρησκευτικού και εθνικού
φρονήματος των Δωδεκανήσιων.

Πολλές φορές ο Όσιος θλιβόταν όταν από την

Πάτμο αντίκριζε απέναντι τα βουνά της Μικράς Ασίας
όπου και οι επτά σβησμένες Λυχνίες της Αποκαλύ-
ψεως, δηλαδή η Έφεσος, η Σμύρνη, η Πέργαμος, τα
Θυάτειρα, οι Σάρδεις, η Φιλαδέλφεια και η Λαοδι-
κεία. Η μόνη Λυχνία που ήταν αναμμένη ήταν η Λυ-
χνία της Αποκαλύψεως στην Πάτμο. Σε ομάδα
προσκυνητών είπε: «Έχουμε ένα ανεξόφλητο χρέος
πρώτα προς τους κρυπτοχριστιανούς απέναντι, οι
οποίοι περιμένουν μέχρι τώρα κάτι από εμάς και δεύ-
τερο στον τουρκικό λαό, ο οποίος στο σύνολό του,
μάλλον περίπου κατά το 50%, είναι Έλληνες εξισλα-
μισθέντες», επαληθεύοντας το Αγιογραφικό χωρίο:
«Ο Θεός θέλει πάντας σωθήναι και εις επίγνωσιν αλη-
θείας ελθείν» (Α’ Τιμ. β’ 4).

Τα στοιχεία που διέκριναν τον Όσιο Αμφιλόχιο ήταν
η ταπείνωση, η αδιάκριτη αγάπη για τους ανθρώπους
και για τη νοερά προσευχή. Χαρακτηριστικά έλεγε:
«Η ευχή είναι η βάση της τελειότητας. Δεν υπάρχει
άλλος τρόπος καθαρμού και αγνισμού όπως η νοερά
προσευχή. Μην αμελείτε τη νοερά προσευχή, όπου
κι αν απασχολείσθε. Παρεκάλεσα τον Κύριο να σας
δώσει το χάρισμα της ευχής. Δεν έχω άλλο δώρο να
σας δώσω. Θέλω αυτό, που το θεωρώ πιο πολύτιμο,
να σας το παραδώσω διότι είστε πραγματικά μου παι-
διά».

Ο Όσιος Αμφιλόχιος ακόμη έτρεφε ιδιαίτερη αγάπη
στα δέντρα και το πράσινο γενικότερα. Έλεγε σχετικά:
«Ξέρετε, ότι ο Θεός είπε και μία άλλη εντολή, που δεν
είναι γραμμένη μέσα στη Γραφή. Είναι η εντολή να
αγαπάτε τα δέντρα», όπως επίσης και ότι: «Ο φυσι-
κός κόσμος αποτελεί ένα μυστικό Ευαγγέλιο που
διαγγέλλει με τον δικό του τρόπο σωτήριες αλή-
θειες». Αξιοσημείωτο είναι ότι ο Όσιος έβαζε στα
πνευματικά του τέκνα ως επιτίμιο, να φυτεύουν από
ένα δέντρο. Σήμερα, οι προσκυνητές της άνυδρης
νήσου της Πάτμου μπορούν να θαυμάσουν τα δέντρα
που φύτευσε ο Όσιος, πέριξ των ιερών καθισμάτων
και Μονών που ο ίδιος ίδρυσε.

Στις 16 Απριλίου του 1970 σε ηλικία 81 ετών και σε
πλήρη διαύγεια πνεύματος, η μακαρία ψυχή του
απήλθε εις την Θριαμβεύουσα Εκκλησία, στην Άνω
Ιερουσαλήμ, για να συναντήσει Αυτόν που τόσο αγά-
πησε στην επίγεια ζωή του. Ύστερα από επιθυμία του
Οσίου, το ταλαιπωρημένο σκήνωμά του ενταφιά-
στηκε στην Ι.Μ. Ευαγγελισμού Μ.Η.. Κατά την ανακο-
μιδή των αγίων λειψάνων, μετά 10 ετών απ’ την
οσιακή κοίμησή του, άρρητη ευωδία διαχύθηκε ολό-
γυρα, ενώ αργότερα ακολούθησε η εναπόθεσή τους
σε ξύλινη λάρνακα στο οστεοφυλάκιο της Ιεράς
Μονής. Τα θαύματα που συντελούνταν από τα άγια
Λείψανά του και το νερό με το οποίο οι μοναχές τα
έπλυναν μετά την εκταφή τους, μαρτυρούσαν από τα
πρώτα κιόλας χρόνια την αγιότητα του Οσίου. Η
μνήμη του Οσίου Αμφιλοχίου είναι σταθερή και εορ-
τάζεται ανήμερα της κοιμήσεώς του, δηλαδή στις 16
Απριλίου εκάστου έτους.

Όσιε Αμφιλόχιε πρέσβευε υπέρ πάντων ημών.

Αθανάσιος



Τον θυμάμαι από παιδί να ανεβαίνει την ανηφόρα
στους αγίους Σαράντα… ψηλός και χαμογελαστός, να κά-
θεται στα παγκάκια μπροστά στον ναό, να φιλά το χέρι
του  ιερέα, να ανάβει κερί…

Γεννήθηκε με δυσκολίες ο φουκαράς  και σαν να μην
έφταναν αυτά έχασε και την μητέρα του σε εργατικό ατύ-
χημα.

Τον ξαναβρήκα τυχαία χρόνια μετά σε μια νευρολογική
κλινική με αγκάλιαζε και με φίλαγε  αλλά δεν γκρίνιαζε
και δεν  παραπονιόταν…

Α ρε Σωτήρη πως πέρασε ο καιρός  … απόψε σε θυμή-

θηκα κάπου εκεί στα παιδικά μας χρόνια …αν είσαι κοντά
μας να είσαι πάντα καλά και αν ταξίδεψες στην αιωνιό-
τητα να μας θυμάσαι με αγάπη.

Και εμείς ρε Σωτήρη σε αγαπήσαμε και αν σε αδική-
σαμε συγχώρεσε μας για όσα  πειράγματα σου κάναμε
όταν γελάγαμε μαζί σου … παιδιά ήμασταν δεν είχαμε
στο κεφάλι μας μυαλό… σε είχαμε όμως στην καρδιά
μας…

Αντώνης 

O ΣΩΤΗΡΗΣ…

Αντιπνευματική η εποχή
μας. Εποχή διαφθοράς, λα-
τρείας της ύλης και αποστα-
σίας από τον Θεό. Εποχή,
όπου το κακό διαπράττεται
ασύστολα και με καύχηση.
Κυριαρχεί η ύβρις με την αρ-
χαιοελληνική έννοια του
όρου. Η αλαζονική δηλαδή
συμπεριφορά του ανθρώ-
που που οδηγεί σε υπέρ-
βαση και αθέτηση του
ηθικού και του θείου νόμου.

Αυτή η εποχή έχει το προ-
νόμιο να αναδεικνύει Αγίους. Βρίσκει δηλαδή και στις
μέρες μας εφαρμογή ο θεόπνευστος λόγος του Αποστό-
λου Παύλου. "Ου δε επλεόνασεν η αμαρτία υπερεπερίσ-
σευσεν η χάρις" (Ρωμ. 5,20). Απόδειξη ότι δεν μας
εγκατέλειψε η χάρη του Θεού είναι ότι υπάρχουν άνθρω-
ποι εγνωσμένης αρετής και αγιότητος ,που σαν ευωδια-
στά λουλούδια ξεπροβάλλουν μέσα από την κοινωνική
σαπίλα και διαφθορά.

Ένας από τους συγχρόνους Αγίους είναι και ο Αγιορεί-
της Όσιος Παΐσιος (1924-1994), του οποίου η μνήμη τι-
μάται πανδήμως στις 12 Ιουλίου. Τιμάται από
αναρίθμητα πλήθη που τον γνώρισαν εκ τους σύνεγγυς
όταν ήταν στη ζωή και θαύμασαν το υπέροχο πνευματικό
μεγαλείο της χαριτωμένης προσωπικότητάς του. Πολλές
οι θαυματουργίες του Αγίου. Και εν ζωή και μετά την μα-
κάρια του κοίμηση. Πάμπολες οι συγγραφές με θέμα την
θεοχαρίτωτη ζωή και τη διδασκαλία του.

Όλοι όσοι γνώρισαν τον Άγιο έχουν να διηγούνται γι'
αυτόν  με θαυμασμό πολλά. Και αυτός ακόμη o ιατρός
του. Γεώργιος Μπλάντζας. Όλοι βεβαιώνουν ότι υπήρξε
ένας υπέροχος και ασύγκριτος άνθρωπος. Μια σπάνια
μορφή στολισμένη με ιδιαίτερα χαρίσματα. Μορφή που
απέπνεε ευωδία Χριστού. Ήταν αληθινά άνθρωπος του
Θεού. Έφερε επάνω του τη σφραγίδα της δωρεάς του
Αγίου Πνεύματος. Το διαπίστωνες εξαρχής. Από την
πρώτη ματιά. Η θέα του σε γαλήνευε. Σε ανάπαυε ψυχο-
σωματικά. Ηρεμούσες κοντά του. Στο πρόσωπο του είχε

εφαρμογή ο πατερικός λόγος "αρκεί μοι η θέα του προ-
σώπου σου, πάτερ". Λαχταρούσες να τον επισκεφθείς
στο ταπεινό ενδιαίτημά του. Στο πεπαλαιωμένο κελάκι
της Παναγούδας της Ιερά Μονής Κουτλουμουσίου. Πο-
θούσες να ακούσεις τον μεστό θείας σοφίας χαριτωμένο
λόγο του στον αύλειο χώρο του κελιού του με τους κορ-
μούς των δέντρων που χρησίμευαν για πολυθρόνες των
ακροατών. Ενώ ο ίδιος καθόταν οκλαδόν. Δεν τον εμπό-
διζε καθόλου το λιπόσαρκο από την άσκηση αγιασμένο
σώμα του.

Τον επισκέπτονταν απλοί και πιστοί άνθρωποι. Αλλά
και φοιτητές και επιστήμονες. Ευσεβείς, αλλά και ταλαν-
τευόμενοι στην πίστη και άθεοι. Υγιείς και ασθενείς ψυ-
χικά και σωματικά, που ήθελαν να θεραπευτούν.
Ημεδαποί και αλλοδαποί. Ορθόδοξοι και αλλόδοξοι. Πολ-
λοί πήγαιναν από περιέργεια για την ορθόδοξη ασκητική
ζωή και Θεολογία. Τη μυστική Θεολογία, την οποία από
άγνοια ταύτιζαν με τα ανατολικά θρησκεύματα και τη
γιόγκα. Και ζητούσαν να μυηθούν στην καρδιακή προ-
σευχή. Δεχόταν τον κάθε επισκέπτη του. Μόνο όταν λόγω
αδήριτης ανάγκης (ασθένειας κ. α.) αδυνατούσε να δεχ-
θεί, έθετε στην είσοδο της περιοχής του κελιού του σχε-
τική ανακοίνωση που έγραφε: "Θα σας βοηθήσω
περισσότερο με την προσευχή, παρά με την πολυλογία
μου". Και στο δάπεδο κάτω είχε ένα γυάλινο βάζο που
έφερε μέσα χαρτί και μολύβι, για να γράψουν οι προσκυ-
νητές ό, τι τους απασχολούσε. Σε τι ήθελαν να τους βοη-
θήσει.

Έζησε ως πένης του Χριστού. Ως φτωχούλης του Θεού.
" Ως μηδέν έχων και τα πάντα κατέχων". Και "ως πτωχός,
πολλούς δε πλουτίζων" κατά τον Απόστολο Παύλο. Σε κά-
ποια από τις συναντήσεις μας ανέφερε πως εκείνη τη
χρονιά είχε ξοδέψει για τη συντήρηση του μόνο χίλιες
διακόσιες (1.200) δραχμές! (Ήταν σε ισχύ τότε ακόμη το
εθνικό μας νόμισμα, η δραχμή). Ήταν όντως άνθρωπος
του Θεού. Είχε μεταξύ άλλων χαρισμάτων και το προορα-
τικό. 

Ευχόμαστε οι θεοπειθείς ευχές του να μας προστα-
τεύουν όλους και την δεινώς δοκιμαζόμενη πατρίδα μας.

Βασίλης

Αναμνήσεις από τον Άγιο Παΐσιο.


