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ΣΕΡΒΙΑ, 1976 

ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ 

ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΘΑΥΜΑ 

 

- Ο άσχετος με τη Χριστιανική πίστη ο Σέρβος Ντούσαν 

(ανάπηρος πολέμου) γίνεται ξαφνικά πιστός Χριστιανός ύστε-

ρα από ένα Όραμα. 

- Οι μοναδικές περιγραφές του για τον Παράδεισο και 

την Κόλαση που είδε με θαυμαστό τρόπο. 

- Τι είδε και τι γνώρισε στον άλλο κόσμο. Απίστευτες 

λεπτομέρειες που προβληματίζουν κάθε άνθρωπο. 

- Πρωτόγνωρες εμπειρίες, ωφέλιμα διδάγματα και προ-

τροπές για όλους. 

- Από το ομώνυμο βιβλίο του Παπά - Στέφανου του Σέρ-

βου που μεταφράστηκε σε πολλές γλώσσες. 

 

Ο Παπα - Στέφανος ο Σέρβος 

Ο Παπά - Στέφανος ο Σέρβος ο Καρουλιώτης, α-

φού έζησε για πενήντα περίπου χρόνια στο ΑΓΙ-

ΟΝ ΟΡΟΣ (1950-2000) στα Καρούλια, κοιμήθη-

κε σε ηλικία 80 χρόνων (1922-2001) και συγκε-

κριμένα κοιμήθηκε στις 21-11-2001 και ημέρα 

Τετάρτη (αλλά με το αγιορείτικο ημερολόγιο) 

ημέρα της εορτής των Εισοδίων της Θεοτόκου. 

Επειδή την αρχή Σεπτεμβρίου θεωρούσε ως αρχή του 

νέου έτους (σύμφωνα με το εκκλησιαστικό έτος) γι’ αυτό και 

προσμετράται ως ένα ακόμη έτος στην ηλικία του (δηλαδή 

79+1=80 χρονών.) 

 

† † † 
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Δύο παράξενοι ασυνήθιστοι ταξιδιώτες  

μπαίνουν στο αμάξι μου 

Θα προσπαθήσω να σας εξιστορήσω, με κάθε δυνατή 

λεπτομέρεια, τα αληθινά γεγονότα που έζησα στις 11 Ιουλίου, 

1976, στα σαράντα οκτώ χρόνια της ζωής μου. Χάρις σ’ αυτά 

τα πνευματικά οράματα που είδα, άλλαξε από τότε η ζωή μου 

όλη. 

Ως ανάπηρος πολέμου, πηγαίνω κάθε χρόνο για θερα-

πεία σε κάποιο από τα ιαματικά μας Λουτρά. Έτσι και κείνη τη 

χρονιά του 1976, στο τέλος του Ιουνίου, και αρχές Ιουλίου, το 

πέρασα στα Λουτρά της Ματαρούσκα. Διέμενα στο ξενοδοχείο 

«Ζίτσα». 

Μετά από δέκα μέρες θεραπείας, διέκοψα στις 9 Ιουλί-

ου προσωρινά τη διαμονή μου στα Λουτρά λόγω  επιστροφής 

στο σπίτι μου στο Κραγκούγιεβατς, για να παραστώ την επομέ-

νη μέρα, σε ετήσιο μνημόσυνο. Ήταν κάποια στενή μου συγ-

γενής. 

Μετά την τέλεση του μνημόσυνου κίνησα, την άλλη 

μέρα, στις 11 Ιουλίου, λίγο πριν τις δέκα, με το αυτοκίνητό μου 

από το Κραγκούγιεβατς για τα Λουτρά της Ματαρούσκα για 

να συνεχίσω τη θεραπεία που άρχισα. 

Όταν έφτασα στη γέφυρα του Ίμπαρ στο Κράλιεβο, υ-

πήρχε διακοπή στη συγκοινωνία, που οφειλόταν, σύμφωνα με 

τη διήγηση των παρόντων οδηγών, σε μια σύγκρουση αυτοκι-

νήτων που έγινε κοντά στο πρατήριο καυσίμων στο δρόμο προς 

το μοναστήρι της Ζίτσα. Η Τροχαία άφηνε εκ περιτροπής τα 

οχήματα πότε προς τη μια ή προς την άλλη κατεύθυνση. Αυτό 

καθυστερούσε την κυκλοφορία, αλλά σ’ αυτές τις περιπτώσεις 

δεν υπάρχουν και καλύτερες λύσεις. 

Βγαίνοντας από την γέφυρα πήρα το δεξιό δρόμο που 

πάει προς τη Ζίτσα. Σε απόσταση κάποιων δεκάδων μέτρων 

από τη γέφυρα βρίσκεται η τοπική στάση λεωφορείων για τη 

μεταφορά ταξιδιωτών προς την κατεύθυνση Ζίτσα, και Λουτρά 

της Ματαρούσκα. 

Στη στάση περίμεναν το λεωφορείο καμιά δεκαριά ταξι-

διώτες, και ανάμεσά τους ένας καλόγερος και μια καλόγρια, 

«χτυπητοί» από την ωραία τους όψη. 
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Σ’ αυτό το τμήμα του δρόμου, το έδαφος είναι λίγο επι-

κλινές και είχα καλή ορατότητα, ενώ η μικρή ταχύτητα που 

είχα, συνέβαλε, στο να προσέχω καλύτερα, τι συμβαίνει μπρο-

στά μου. 

Παρατήρησα, ότι ο καλόγερος ήταν μετρίου αναστήμα-

τος, εβδομηντάρης, με ασπρισμένο πυκνό και κυματιστό γένι, 

αλλά από την κινητικότητα φαινόταν σαν πενήντα χρόνων. 

Φορούσε καλυμμαύχι καλυμμένο από μακρύ μαύρο επανωκα-

λύμμαυχο που έπεφτε στις πλάτες. Στο στήθος του κρέμονταν 

από αλυσίδα ή κορδόνι ένα είδος εγκολπίου ή εικονιδίου, σαν 

την Αγία Θεοτόκο με τον Ιησού Χριστό – ήταν πάντως γυναι-

κείο πρόσωπο με παιδί. 

Η καλόγρια που στέκονταν δίπλα του φορούσε μακρύ 

μαύρο φόρεμα. Στο κεφάλι είχε το ίδιο καλυμμαύχι με τον καλό-

γερο, μόνο που το μαύρο βέλο της έπεφτε στους ώμους. Ήταν 

μετρίου αναστήματος, με μεγάλα πολύ ωραία μάτια. Στον τρά-

χηλό της κρέμονταν Σταυρός και εγκόλπιο όπως και του καλό-

γερου. 

Όλα αυτά λαμπύριζαν στον ήλιο. Εγώ τότε, δε γνώριζα 

από καλογερική ενδυμασία. 

Με την ύψωση του χεριού τους, ο καλόγερος και η καλό-

γρια, προσπαθούσαν να σταματήσουν οποιοδήποτε από τα αυ-

τοκίνητα που περνούσαν από μπροστά τους, αλλά μάταια. 

Κανένας από τους οδηγούς δεν έλεγε να σταματήσει, 

αν και σε πολλά οχήματα υπήρχαν θέσεις για δύο άτομα, ακόμη 

και για περισσότερα. 

Μέσα μου κατέκρινα τους οδηγούς που μπορούσαν, 

αλλά δεν ήθελαν, να τους πάρουν. «Γιατί;», αναρωτήθηκα φω-

ναχτά. Αφού και οι καλόγεροι είναι άνθρωποι όπως εμείς. Γιατί 

όλοι γυρίζουν το κεφάλι τους όταν τους βλέπουν; 

Δεν μπορούσα να υποφέρω αυτήν την αδιαφορία τους 

προς τους καλόγερους και αποφάσισα να τους πάρω εγώ, στην 

περίπτωση που δεν θα τόκανε κάποιος άλλος, πριν από μένα. 

Δυστυχώς, κανένας τέτοιος δεν παρουσιάστηκε. 

Μόλις έφτασα σχεδόν μπροστά τους, μου έκαναν και 

μένα σήμα να σταματήσω. 
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Αποδέχθηκα το κάλεσμά τους. 

Βγήκα με το αυτοκίνητο από τη σειρά και σταμάτησα 

δίπλα στο δρόμο να τους πάρω. 

Τη στιγμή εκείνη με πλησίασε ο καλόγερος και μου εί-

πε: «Βοηθάει ο Θεός.», εγώ του απάντησα «Ο Θεός να σας βοη-

θάει!». 

 

Γνωρίζουν καταλεπτώς τη ζωή μου 

και μου την ξαναθυμίζουν 

Δεν συνήθιζα να χαιρετώ με αυτό τον τρόπο επειδή δεν 

πίστευα στο Θεό, αλλά του απάντησα έτσι για να τον καλο-

καρδίσω. 

Με ρώτησε αν μπορώ να πάω τον ίδιο, και την αδελφή, 

μέχρι το μοναστήρι της Ζίτσα. 

Του απάντησα ότι μπορώ και τους κάλεσα να μπουν 

μέσα στο αυτοκίνητο, ανοίγοντας τη δεξιά πόρτα και ανασηκώ-

νοντας το μπροστινό κάθισμα για να μπει πίσω ο ένας απ’ τους 

δύο. 

Κατόπιν πλησίασε το αυτοκίνητο η καλόγρια, επικαλέ-

στηκε το Θεό και εγώ απάντησα και σ’ αυτή «ο Θεός να σας 

βοηθάει!». 

Μπήκε αυτή πρώτα στο αυτοκίνητο, και κάθισε πίσω 

ακριβώς από τη θέση μου, και μετά απ’ αυτή ο καλόγερος και 

κάθισε δίπλα της. 

Για να αισθάνονται πιο άνετα στο αυτοκίνητο τους εί-

πα: 

«Γιατί στριμώχνεστε πίσω;». Ο καλόγερος στην καλό-

καρδη παρατήρηση μου απάντησε: 

«Δεν στριμωχνόμαστε, Ντούσαν, εσύ μόνο οδήγα!». 

Μετά την απάντηση αυτή, σώπασα κι έκλεισα την πόρ-

τα, απ’ την οποία είχαν μπει στο αυτοκίνητο. Αυτό το έκανα 

από υπερβολική προσεκτικότητα για να μην ανοίξει η πόρτα, 

ενώ θα οδηγούσα. 
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Επειδή ήμουν έξω από την σειρά των αυτοκινήτων, που 

κινούνταν στο δρόμο, γύρισα το αυτοκίνητο προς το δρόμο και 

περίμενα να με αφήσει κάποιος να μπω και να συνεχίσω το τα-

ξίδι με τους επιβάτες μου. 

Ενώ περίμενα λοιπόν αυτό να γίνει ο καλόγερος με ρω-

τά: 

«Ντούσαν, επιστρέφεις από το μνημόσυνο, από το Κρα-

γκούγιεβατς;». 

Έθεσε το ερώτημα και ο ίδιος απάντησε. Με ξάφνιασε 

το από πού γνώριζε το όνομά μου και από πού ερχόμουν. Σα-

στισμένος δεν είχα καιρό να συγκεντρωθώ και του απάντησα: 

«Μάλιστα, είχαμε το ετήσιο μνημόσυνο μιας συγγένισ-

σάς μου.» 

Ο καλόγερος με ακούει και συνεχίζει; 

«Και τώρα πας στα Λουτρά, ενώ δεν κάνεις μπάνια;». 

«Δεν τολμώ», του απάντησα, «γιατί το νερό στα Λουτρά 

είναι πολύ ζεστό και θα ήμουν αναγκασμένος μετά από κάθε 

μπάνιο να φυλάγομαι πολύ για να μην κρυώσω, και αισθάνομαι 

χειρότερα, απ’ ότι προτού να έλθω στα Λουτρά.». 

Μόλις σταμάτησε να μιλά ο καλόγερος με ερωτά η κα-

λόγρια: 

«Από πού κατάγεσαι, Ντούσαν, από τη Ζακούτα!». 

Έτσι και κι εκείνη ταυτόχρονα ρωτούσε και η ίδια απα-

ντούσε. 

Μετά συνέχισε: 

«Ντούσαν, όλοι οι δικοί σου είναι ζωντανοί και υγιείς, ο 

πατέρας Ντιμίτριγιε, η μάνα Νταρίνκα, η αδελφή Ντουσάνκα, 

ο αδελφός Ντράγκολιουμπ. Αυτοί όλοι πιστεύουν στο Θεό, 

γιορτάζουν τον οικογενειακό τους πατρικό Άγιο, αλλά είναι ας-

ταθείς. Μόλις θυμώσουν λίγο, βρίζουν πολύ τα θεία. Ο αδελφός 

σου Μίλοβαν έχει ανώτατη μόρφωση, είναι μεγάλος εμπειρο-

γνώμονας, τεχνοκράτης, αλλά και μεγάλος άθεος.». 

Όταν αυτή σιώπησε, συνέχισε ο καλόγερος με αυτά τα 

λόγια: 
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«Και συ, Ντούσαν, πιστεύεις πλέον ότι ο Θεός, είναι Ε-

κείνος που δημιούργησε τον άνθρωπο. Δεν είσαι οπαδός εκεί-

νης της θεωρίας ότι ο άνθρωπος προήλθε από τη μαϊμού.  Αλλά 

δεν προσεύχεσαι στο Θεό, μόνο έχεις μαλακή καρδιά και αγα-

πάς την εντιμότητα. 

Μπορούσες, σε τρεις ευνοϊκές για σένα ευκαιρίες να 

πλουτίσεις, αλλά δεν ήθελες με ανέντιμο τρόπο. Τρέφεις συ-

μπάθεια για τους ηλικιωμένους και τους φτωχούς. Η ευγένειά 

σου σε οδήγησε να σταματήσεις και σε καλό σου, που σήμερα 

σταμάτησες και έκανες δεκτό το Θεό μας και μας κάλεσες, να 

μπούμε στο αυτοκίνητό σου. 

Γιατί όλοι εκείνοι που καλούσαμε να σταματήσουν για 

να μας μεταφέρουν, και απέστρεφαν τα κεφάλια τους από μας 

και μας έφτυναν, καλύτερα να μην είχαν γεννηθεί, παρά που 

μας συμπεριφέρθηκαν με τέτοιο τρόπο. 

 

Ελέγχουν την προηγούμενη αμαρτωλή 

και άσωτη ζωή μου 

Δεν είχα καταλάβει ακόμη τη σημασία αυτών των λό-

γων, αλλά έτρεμα από τον φόβο μου. Εκείνη τη στιγμή ένας ο-

δηγός μου έκανε σήμα ότι μπορώ να μπω στη σειρά πριν απ’ 

αυτόν, πράγμα που έκαμα αμέσως χωρίς να περιμένω. 

Σύντομα περάσαμε από το μέρος που είχε συμβεί η σύ-

γκρουση των αυτοκινήτων, και αποφάσισα να αναπτύξω ταχύ-

τητα για να φτάσουμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα στο μονα-

στήρι της Ζίτσα. 

Και τότε, απροσδόκητα, από ένα δευτερεύοντα αγροτι-

κό δρόμο, πετιέται μπροστά μας ένα φορτηγό φορτωμένο με 

τούβλα και άλλα οικοδομικά υλικά, που μας επιβράδυνε ξαφνι-

κά την πορεία, γιατί κινούνταν αργά και προς την ίδια κατεύ-

θυνση με μας. 

Έτσι, ήμουν αναγκασμένος να το ακολουθώ οδηγώντας 

αργά και προσεκτικά, γιατί από την αντίθετη κατεύθυνση έρ-

χονταν συνεχώς αυτοκίνητα. 

Αυτή η κατάσταση με υποχρέωνε να ελέγχω και την κί-

νηση πίσω μου και να κοιτάζω μήπως κάποιος θέλει να με προς-
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περάσει και έτσι κοίταξα στον καθρέπτη και είδα το εξής απρο-

σδόκητο θέαμα! 

Ο καλόγερος και η καλόγρια που κάθονταν στο πίσω 

κάθισμα είχαν πολύ φωτεινά πρόσωπα και γύρω από το κεφάλι 

φωτοστέφανα με εκτυφλωτικό φως! 

Έτρεμα από την ταραχή και σκέφτηκα ότι αυτοί δεν 

είναι συνηθισμένοι άνθρωποι. 

Από τις πολλές εκπλήξεις που δοκίμασα από αυτούς 

τους ταξιδιώτες, άρχισε να ελαττώνεται απότομα η προσοχή 

μου. 

Μόλις που κατάφερνα να οδηγώ το αυτοκίνητο και γι’ 

αυτό άρχισα να οδηγώ όλο και πιο αργά απ’ ότι μου επέτρεπαν 

οι συγκοινωνιακές συνθήκες. 

Στη διάρκεια αυτής της αργής οδήγησης, ο καλόγερος 

και η καλόγρια άρχισαν εναλλασσόμενοι να μου εκθέτουν τη 

ζωή μου από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, μέχρι εκείνη τη 

μέρα. 

Μνημόνευαν όλα όσα έπραξα· καλά και κακά· ως και 

εκείνα τα σχέδιά μου, για τα οποία κανένας δε γνώριζε, και τα 

οποία δεν πραγματοποίησα στην εποχή τους, για πολλούς και 

διαφόρους λόγους. 

Προς έκπληξή μου, η έκθεσή τους ήταν τόσο τέλεια 

ακριβής, σα να διάβαζαν τη ζωή μου από κάποιο βιβλίο. Για το 

καλό με παίνευαν, ενώ για την άπρεπη ζωή μου με κατέκριναν, 

με ήπια φωνή. Από το φόβο και την ντροπή δεν ήξερα τι να 

κάνω. 

Επιθύμησα να μπω στη γη ή και να μου συμβεί οτιδή-

ποτε άλλο, μόνο να τελειώσω αυτά τα βάσανα, αλλά επιλογή 

δεν υπήρχε, ήμουν αναγκασμένος όλα να τα ακούω, όλα να τα 

υποφέρω. 

Για όλες τις μομφές και τις κατηγορίες που μου απηύ-

θυναν δεν μπορώ να μιλήσω εδώ, γιατί αφορούν την προσωπική 

μου ζωή. Αργότερα, γι’ όλα αυτά εξομολογήθηκα και μετάνιω-

σα. 
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Θα διηγηθώ όμως με λεπτομέρειες για μια πολύ σημα-

ντική μομφή που μου απηύθυνε η καλόγρια, ως δίδαγμα για 

όλους! 

«Ντούσαν, γιατί δεν ήθελες να μιλήσεις με τον πατέρα 

σου στα γενέθλια της Ντέσα, της κόρης της αδελφής σου;». 

Της απάντησα τι πραγματικά έγινε: 

«Ο πατέρας μου δε με πρόσεχε, σε σχέση με τα άλλα 

παιδιά του. Δεν είχε τη θέση που έπρεπε απέναντί μου, και ήθε-

λα με την συμπεριφορά μου να του κάνω γνωστό, ότι είναι δυσ-

άρεστο και δύσκολο, όταν μέσα σε πολύ κόσμο, ο γιος δε μιλάει 

με τον πατέρα.». 

Στην εξήγησή μου αυτή η καλόγρια μου παρατήρησε: 

«Ποιός είσαι συ και ποιοί είμαστε εμείς για να κρίνουμε; 

Ο Θεός είναι αυτός που κρίνει και μοιράζει δικαιοσύνη! Ο Θεός 

είπε στην Εντολή Του να είναι σεβαστοί, ο πατέρας και η μητέ-

ρα, και υποσχέθηκε αμοιβή σε όποιον την εκπληρώνει (θα ζήσει 

στη γη πολλά χρόνια και ευτυχισμένα). 

Οι γονείς είναι στη γη, για τα παιδιά τους, πράγμα 

Άγιο! Αλλά είσαι τυχερός που έχεις μαλακή καρδιά, λυπήθηκες 

και την άλλη μέρα πήγες σ’ αυτόν, τον αγκάλιασες, τον φίλη-

σες και του ζήτησες να σε συγχωρέσει. Ο πατέρας σου έκλαψε 

από ευτυχία και είπε: «Σε συγχωρώ, γιέ μου.». 

Η καλόγρια τα είπε όλα, με τέτοια ακρίβεια. Έμεινα ά-

φωνος απ’ όλο αυτό το μάθημα. 

 

Τους μεταφέρω στο μοναστήρι της Ζίτσας 

αλλά ξαφνικά εξαφανίζονται 

Όταν φτάσαμε στη γέφυρα, μπροστά στο μοναστήρι 

της Ζίτσα, ο καλόγερος μου απευθύνθηκε εκ νέου: 

«Ντούσαν, αυτό που σου συνέβη τώρα, και αυτό που θα 

σου συμβεί, κατά τη διάρκεια της ημέρας, μην το διηγηθείς σε 

κανένα, πριν περάσουν οι τρεις επόμενοι μήνες, και μετά μπο-

ρείς να το πεις μόνο στους συγγενείς και στους φίλους!». 
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Του απάντησα συντομότατα: «Καλά!» και κοίταξα πάλι 

στον καθρέπτη για να δω αν μπορώ να κάνω στροφή στο χώρο 

μπροστά από τη στάση της Ζίτσα. 

Και τη φορά αυτή, προς έκπληξή μου, είδα στον καθρέ-

πτη τα φωτοστέφανα γύρω από τα κεφάλια τους. 

Η ψυχική μου κατάσταση ήταν ήδη σοβαρά διαταραγ-

μένη από όλα αυτά τα γεγονότα. 

Αισθανόμουν ωστόσο, την ακαταμάχητη ανάγκη να 

χωριστώ απ’ αυτούς τους παράξενους ταξιδιώτες, όσο το δυνα-

τόν νωρίτερα. 

Στο χώρο στάθμευσης, μπροστά από το μοναστήρι της 

Ζίτσα ήταν μερικά αυτοκίνητα και μια μεγάλη ομάδα τουρι-

στών που περιεργάζονταν το μοναστήρι και την περιοχή του. 

Οδήγησα το αυτοκίνητο μέχρι την μπροστινή πλευρά, 

ως τον τοίχο του μοναστηριού, για να τους ανοίξω την πόρτα 

και να μπορέσουν να βγουν έξω, ο καλόγερος και η καλόγρια. 

Αλλά και τη φορά αυτή δε με λυπήθηκαν. Όταν γύρισα 

το κεφάλι μου, μέσα στο αυτοκίνητο δεν υπήρχε πλέον κανέ-

νας. 

Έτρεμα πάλι από το φόβο. Το βλέμμα μου πέταξε από 

την ανοιχτή πόρτα, ως την πόρτα που ήταν ακόμη κλειδωμένη. 

Δεν μπορούσα να πιστέψω στα μάτια μου. Κοίταξα πάλι μερι-

κές φορές, με πολύ μεγάλη προσοχή, αλλά στο αυτοκίνητο δεν 

υπήρχε κανένας, ούτε έξω απ’ αυτό. 

Η απιστία, ο φόβος και ο τρόμος με διαπέρασαν με μιας, 

με όλη τους τη δύναμη. Η αβεβαιότητα στον εαυτό μου εξωτερι-

κεύτηκε πέρα από κάθε μέτρο. Φοβήθηκα μήπως έχασα τα λο-

γικά μου. Για να διαψεύσω τον εαυτό μου γι’ αυτή του την αίσ-

θηση άρχισα να δαγκώνω τα χέρια μου, να τραβάω τα μαλλιά 

μου και να κτυπάω το πρόσωπό μου χωρίς μέτρο. 

Μέσα στη δοκιμασία μου δεν αντιλήφθηκα ότι μαζεύτη-

κε γύρω μου ο κόσμος που είχε έλθει στη Ζίτσα. Μέσα στην 

ταραχή μου άκουσα να με ρωτούν, ορισμένοι άνθρωποι, από το 

πλήθος: 

«Τί μου συνέβη; Γιατί χτυπιέμαι και δαγκώνομαι;». 



 

 - 12 - 

Η κατάστασή μου ήταν απογοητευτική. Έτρεμα όπως 

σε πυρετό, και τους απάντησα: 

«Φύγετε, άνθρωποι από μένα!». 

Βγήκα απ’ αυτόν τον ανθρώπινο κλοιό, απομακρύνθηκα 

λίγο για να συγκεντρωθώ και να τακτοποιήσω, σε κάποιο βαθ-

μό, τις σκέψεις μου! 

 

Μένω κλειδωμένος μέσα στο δωμάτιό μου 

αλλά και μέσα στον κανόνα μου 

Στη μοναξιά μου κοίταξα το ρολόι. Ήταν 11:30 η ώρα το 

πρωί. Άρχισα να ξαναθυμούμαι τότε, κάθε λέξη που είπαν οι 

συνταξιδιώτες μου, από τότε που τους πήρα στο αυτοκίνητό 

μου, μέχρι αυτό το μέρος, όπου εξαφανίστηκαν με τον ανεξή-

γητο τρόπο που σας ανέφερα. 

Από όλα όσα έγιναν, πιο πολύ με τάραξαν τα τελευταία 

τους λόγια: Να μην πω σε κανέναν τίποτε τους τρεις επόμενους 

μήνες για αυτά που μου συνέβησαν, και αυτά που θα μου συμ-

βούν, κατά τη διάρκεια της μέρας! 

Από την υπερβολική συγκίνηση και ταραχή, άρχισα να 

μιλάω στον εαυτό μου δυνατά. 

«Θεέ μου, τί μπορεί να μου συμβεί; Θα πάω στα Λουτρά, 

δε θα γευματίσω, αμέσως θα ξαπλώσω για να ξεκουραστώ. Τί 

θα μπορούσε να μου συμβεί;». Επαναλάμβανα, μονολογώντας 

μέσα μου. 

«Μήπως θα πεθάνω;», αναρωτήθηκα, αλλά αμέσως σκέ-

φτηκα ότι δεν θα μπορέσω να διηγηθώ όσα πέρασα και όσα θα 

περάσω, αν πεθάνω, και ο καλόγερος μου είπε ότι θα μπορώ να 

τα διηγηθώ όλα, άμα περάσουν τρεις μήνες. 

Αυτό το τελευταίο συμπέρασμα μου ήλθε σαν ένα είδος 

μικρής παρηγοριάς, και ένοιωσα κάπως αστείος που μόλις πριν 

από λίγο φοβήθηκα το θάνατο, αλλά τις στιγμές εκείνες δεν 

ήμουν ικανός να κατανοήσω καλύτερα, και να εξηγήσω στον 

εαυτό μου, όλα αυτά τα αινιγματικά γεγονότα. 

Μετά από σύντομη ανάπαυση, συνέχισα το ταξίδι μου 

για τα Λουτρά της Ματαρούσκα, αλλά ως τα σήμερα δεν μου 
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έγινε τελείως σαφές πως τόσο ταραγμένος μπόρεσα να οδηγή-

σω το αυτοκίνητο από τη Ζίτσα μέχρι τα Λουτρά. 

Ευτυχώς, έφτασα στα Λουτρά χωρίς συνέπειες, όμως 

τελείως συγχυσμένος και τσακισμένος από τη δυνατή κούρα-

ση. 

Ήθελε μερικά λεπτά για να γίνει δώδεκα, όταν πέρασα 

δίπλα στο ξενοδοχείο «Ζίτσα» και είδα τους ξένους να πηγαί-

νουν στο εστιατόριο για γεύμα. Δεν αισθανόμουν όμως πείνα, 

αν και ήταν ώρα φαγητού. 

Η ανάπαυση, μου ήταν πιο απαραίτητη. Πήρα τα πράγ-

ματά μου και πήγα στο δωμάτιό μου να ξαπλώσω και να σκε-

φτώ πιο λεπτομερειακά ολόκληρο το γεγονός. 

Ξάπλωσα στο κρεβάτι, χωρίς να βγάλω τίποτα από 

πάνω μου, πράγμα αντίθετο με τις συνήθειές μου, όσον αφορά 

τουλάχιστον την ανάπαυσή μου. 

Αμέσως, αισθάνθηκα «πάτημα» στο μέσο του στήθους 

και κάτι σα δυνατό και βαθύ τρύπημα με βελόνα, στην καρδιά. 

Μετά από αυτό, με έπιασε ακαταμάχητη υπνηλία που με οδή-

γησε σε ένα πολύ βαθύ ύπνο. 

 

Ο Αρχάγγελος Γαβριήλ μπαίνει στη ζωή μου 

Το τι συνέβη μετά, μου είναι πολύ δύσκολο να περιγρά-

ψω με λόγια απλά, μιας και είναι πέρα από κάθε φαντασία, ε-

ντυπωσιακό! 

Το δωμάτιο ξαφνικά πλημμύρισε από φως και μαζί με το 

φως εμφανίστηκε Άγγελος πτερωτός! Είχε εξαιρετική ωραιότη-

τα και μακριά μαλλιά, δεμένα σε μορφή αλογοουράς. Φορούσε 

μακρύ λαμπερό φόρεμα και από πάνω, κι άλλο λαμπερότερο, 

αλλά αχειροποίητο. Στα πόδια είχε σαντάλια. 

Ο Άγγελος ήρθε προς το μέρος μου και μου είπε: 

«Ντούσαν, σήκω να περπατήσουμε!». 

Σηκώθηκα υπάκουα. 

Ο Άγγελος μου λέει και αυτό: 
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«Ντούσαν, είσαι τυχερός που σταμάτησες σήμερα, που 

αποδέχθηκες το Θεό και πήρες τον καλόγερο και την καλόγρια 

μαζί σου. Ξέρεις ποιόν μετέφερες σήμερα;». 

Σήκωσα τους ώμους και πάνω που ήθελα να απαντήσω 

ότι δεν ξέρω, ο Άγγελος μου λέει: «Μετέφερες τον Άγιο Από-

στολο Πέτρο, και την Αγία Παρασκευή – την οικογενειακή σας 

προστάτιδα.». 

Αμέσως τότε θυμήθηκα ότι ο πατέρας μου γιορτάζει την 

Αγία Παρασκευή κι έτσι μου γίνεται πιο σαφές, ποιοι ήταν μαζί 

μου στο αυτοκίνητο! 

Κατόπιν, ο Άγγελος με βγάζει από το δωμάτιο και κινά-

με τον ανήφορο από την αριστερή πλευρά της εισόδου των λου-

τρών, που κοιτάζει προς την κατεύθυνση του μοναστηριού Ζί-

τσα. 

Μικρό μέρος του δρόμου, το περάσαμε σιωπηλοί. 

Δεν πέρασε πολύς χρόνος και ο Άγγελος άρχισε να μου 

μιλά: 

«Ντούσαν, εσύ εργάζεσαι, βρίσκεσαι συχνά μαζί με τον 

κόσμο και υποστηρίζετε ότι για τον άνθρωπο το παν είναι να 

τρώει, να πίνει, να ντύνεται και να περνάει καλά όσο είναι ζω-

ντανός, και ότι όταν είναι να πεθάνει του είναι αρκετά, δύο με-

τρα γη και λίγο χώμα από πάνω. Και πως αυτό είναι το παν! 

Μάθε λοιπόν, Ντούσαν, ότι ο θάνατος δεν είναι το τέλος 

της ζωής, αλλά πόλη, και σταθμός, μέσα από τα οποία πρέπει 

να περάσει ο άνθρωπος. Ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο από γη, 

και του εμφύσησε Πνεύμα Άγιο, κι έγινε ο άνθρωπος ψυχή ζω-

ντανή.». 

Ο Άγγελος μου τελείωσε αυτή τη διήγηση όταν φτάσα-

με στην κορυφή του βουνού. Την ίδια ώρα χαμήλωσε μπροστά 

μας ένα πυκνό σύννεφο που μέσα του με έβαλε ο Άγγελος και 

γρήγορα άρχισε αυτό να υψώνεται. 

Ενώ μας μετέφερε το σύννεφο, με τον τρόπο αυτό, ο 

Άγγελος συνέχισε να μου μιλάει: 

- «Ντούσαν, με την ευγενική καρδιά σου, που αγαπάς 

τη δικαιοσύνη και την εντιμότητα, βρήκες μεγάλο έλεος 
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ενώπιον του Κυρίου, για να σου δειχθεί ο ορθός δρόμος της σω-

τηρίας!». 

Μετά απ’ αυτά τα λόγια, το σύννεφο στάθηκε και ο Άγ-

γελος μου είπε πάλι: 

- «Κοίτα τώρα τη Γη.». 

Κοίταξα και εκείνος μου λέει: 

- «Τί βλέπεις;». 

- «Βλέπω όλη τη γήινη σφαίρα, τα κράτη, τις πόλεις, τα 

χωριά, τα ποτάμια, τη θάλασσα, τα ζώα, τους ανθρώπους, και 

τα πρόσωπα μάλιστα τα αναγνωρίζω καλά!», είπα. 

Κατόπιν γυρίζω προς τον Άγγελο και είδα ότι πίσω του 

ήταν παρατεταμένοι, σε τρεις σειρές, Άγγελοι με σάλπιγγες 

στα χέρια. 

Ακτινοβολούσαν από ασυνήθιστα μεγάλη λαμπρότητα. 

Είναι αδύνατον να περιγραφεί η ωραιότητα αυτών των 

Αγγέλων. 

 

Με ξεναγεί σε κόσμους πρωτόγνωρους 

και άγνωστους σε μένα 

Ο οδηγός - Άγγελος μου είπε: 

- «Ντούσαν, κοίτα προς τη Γη και στο σήμα της σάλπιγ-

γας των Αρχαγγέλων, θα δεις πως θα γίνει η Ανάσταση των 

νεκρών, όταν έρθει ο Κύριος Ιησούς Χριστός στη Γη, για να 

κρίνει ζώντες και νεκρούς!». 

Όταν κοίταξα προς τη Γη, οι Αρχάγγελοι σάλπισαν και 

άρχισαν τη στιγμή εκείνη να ανοίγονται οι τάφοι, σε όλη τη γή-

ινη σφαίρα, και να βγαίνουν απ’ αυτούς οι νεκροί. 

Είχα εκπλαγεί, όμως και η έκπληξή μου ήταν ατελείω-

τη. Είδα άνδρες, γυναίκες και παιδιά να εξέρχονται από ποτά-

μια, θάλασσες, λίμνες, από φωτιές και από στόματα ζώων, αλ-

λά και με πολλούς άλλους τρόπους, όμοιους μ’ αυτούς που είχαν 

φύγει από τη γήινη ζωή. 
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Βουβάθηκα από το θαύμα αυτό, αλλά ο Άγγελος - οδηγός 

αμέσως μου διευκρινίζει: 

«Ντούσαν, γιατί θαυμάζεις; Ο καθένας θα επιστρέψει 

στη ζωή, με τον ίδιο τρόπο που έφυγε απ’ αυτή, πάνω στη γη, 

στο άκουσμα της σάλπιγγας, ανεξάρτητα αν τους κατάπιε το 

νερό, τους έκαψε η φωτιά, τους έφαγαν τα θηρία… Όλα είναι 

δυνατά στο Θεό, γιατί γι’ Αυτόν δεν υπάρχουν νεκροί, γι’ Αυ-

τόν όλοι είναι ζωντανοί!». 

Πιο πολύ θαύμασα όταν είδα, στο μέτωπο κάθε κεφα-

λιού, από ένα χαρτί στο μέγεθος μισού τυπογραφικού, πάνω 

στο οποίο ήταν κάτι γραμμένο. Σ’ άλλον πιο λίγο, σ’ άλλον πιο 

πολύ. 

Σκέφτηκα, τί θα μπορούσε να είναι γραμμένο στο μέτω-

πο καθενός; 

Ο Άγγελος - οδηγός, μου απάντησε και αυτή τη φορά 

χωρίς να τον ρωτήσω: 

«Αυτά είναι τα έργα που έπραξαν ενόσω ζούσαν στη γη 

και με αυτά τα έργα παρουσιάζονται στον Κύριο Ιησού Χριστό, 

και με βάση αυτά θα τους κρίνει!». 

Ανέφερε επίσης ότι είναι αυτού γραμμένες και οι σκέ-

ψεις τους, και ότι τίποτε δεν μπορεί να κρυφθεί. 

Ανάμεσα στους σηκωμένους από τους τάφους είδα και 

συγγενείς μου, φίλους, γείτονες και πολλούς γνωστούς από το-

τε που θυμούμαι τον εαυτό μου. Άπλωναν τα χέρια, και κάτι έ-

λεγαν, αλλά δεν μπορούσα να ακούσω τα λόγια τους. 

Από τους συγγενείς και τους γνωστούς που έβλεπα συ-

μπέρανα ότι είναι σε οικογενειακές ομάδες, γιατί οι συγγενείς 

στέκονταν οι μεν δίπλα στους δε. 

Κατόπιν ο Άγγελος - οδηγός μου είπε: 

«Τώρα θα προχωρήσουμε πιο πέρα, αλλά μετά θα επι-

στρέψουμε στο ίδιο μέρος.». 

Μετά τα λόγια αυτά το σύννεφο τώρα μας μεταφέρει 

προς την Ανατολή, και όλο και πιο ψηλά. Μόλις κινήσαμε είδα 

πλήθος ανθρώπων σαν σκιές ιπτάμενες να κινούνται γύρω μας, 

προς όλες τις κατευθύνσεις. 
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Διακρίνονταν καθαρά τα χέρια, τα πόδια, το κεφάλι, ο-

λόκληρο το πρόσωπο. 

Σκέφτηκα  σαν τί λαός να είναι αυτός; Ποιοι είναι αυτοί 

οι άνθρωποι που κινούνται στο Διάστημα; 

Μπαίνοντας στη σκέψη μου ο Άγγελος - οδηγός μου 

απαντά: 

«Αυτοί δεν είναι άνθρωποι, αλλά ανθρώπινες ψυχές και 

επειδή ο Θεός είναι Φως και ο άνθρωπος πλάστηκε από γη, ο 

Θεός του εμφύσησε το Πνεύμα Του και έγινε ο άνθρωπος ψυχή 

ζώσα, για το λόγο αυτό και οι ψυχές είναι φωτεινές. 

Η ψυχή που βγαίνει από τον άνθρωπο περιέχει: Όραση, 

ακοή, ομιλία, μνήμη, αισθήματα και ακόμη μερικές άλλες ιδιό-

τητες που είχε ενώ ήταν ακόμη στο σώμα.». 

Κατόπιν μου εξηγεί και τούτο: «Όταν η ψυχή βγαίνει 

από το σώμα, σε σαράντα μέρες περνά πάλι όλη την ανθρώπινη 

ζωή της. Της δείχνονται όλα όσα έκανε, ότι είπε ή ότι σκέφ-

θηκε… και μετά τις σαράντα μέρες υψώνεται στον Ουρανό 

προς Κρίση. Και πηγαίνει στο μέρος που της αρμόζει.». 

Με αυτό εδώ τελείωσε η θεώρηση της Αναστάσεως των 

νεκρών και το σύννεφο μας μεταφέρει παραπέρα, προς τις ανώ-

τερες σφαίρες. 

Ταξιδέψαμε μέσα στο Διάστημα, που μόνο γενικά μπο-

ρώ να αναφέρω, γιατί δεν είμαι σε θέση, ούτε είναι δυνατόν, να 

περιγράψω πως φαίνεται. 

Η περίπλοκη και φοβερή του όψη, μου προξενούσε αδιά-

κοπα απερίγραπτο φόβο και γι’ αυτό ήμουν συνεχώς κολλη-

μένος στον Άγγελό μου. 

Αυτά τα βάσανά μου εξαφανίσθηκαν κατά μεγάλο 

μέρος όταν φθάσαμε σ’ ένα ωραίο καθαρό μέρος, όπου υπήρχε 

ένας μεγάλος περίβολος, κάτι σαν τοίχος που δεν φαίνονταν 

ούτε η αρχή ούτε το τέλος του. 

Στον τοίχο αυτόν υπήρχε μια πύλη με το σχήμα Σταυ-

ρού. Στα δεξιά αυτής της εισόδου στέκονταν Άγγελος φρουρός. 

Αυτός ο περίβολος, ιδιαίτερα δε η πόλη, είχαν εξαιρετική και 

λαμπρή διακόσμηση. 
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Σ’ αυτόν τον σταθμό ή τη στάση, δεν ξέρω πώς να ονο-

μάσω αυτό το μέρος, υπήρχαν πολλές από εκείνες τις ψυχές 

που είδα ενώ κινούμασταν μέσα στο Διάστημα. Άλλες ήταν πε-

ρισσότερο και άλλες λιγότερο φωτεινές. 

Γύρω τους δε υπήρχε πλήθος Αγγέλων, ιδιαίτερα όμως 

πολλοί Δαίμονες, σε διάφορες τερατοειδείς μορφές. 

Οι Δαίμονες προσπαθούσαν να εμποδίσουν τις ψυχές, 

στις οποίες ο Άγγελος της πύλης, επέτρεπε να περάσουν μέσα. 

 

Αδύνατον να περιγραφεί η ομορφιά του Παραδείσου 

Απ’ όλα όσα είδα, τίποτε δεν μπορούσα να καταλάβω. 

Αναρωτιόμουνα: Γιατί μερικές ψυχές στέκονται σε ομάδες; Για-

τί αυτό; Γιατί εκείνο; 

Αλλά πάλι ο Άγγελος - οδηγός, χωρίς ερώτημα μου απα-

ντά: 

«Ντούσαν, δε θα μπορούσες να τα υπομείνεις εάν σου 

λέγονταν όλα.». Κατόπιν ο Άγγελος - οδηγός με οδηγεί μέσα 

από την πόλη. 

Ο δρόμος απ’ αυτήν, ως την επόμενη πόλη, ήταν ολό-

ιδιος σαν βέλος και πολύ στενός. Δεξιά και αριστερά, από τα ό-

ρια του δρόμου, σε όλο του το μήκος, υπήρχε απέραντη, φοβερή, 

απότομη και βαθιά άβυσσος. 

Έτσι ήταν όλοι οι χώροι που μεσολαβούσαν ανάμεσα 

στους σταθμούς αυτούς, μόνο που ο δρόμος από τον έναν σταθ-

μό στον άλλον γινόταν όλο και πιο στενός για να καταλήξει, 

πριν από την τελευταία πύλη, να έχει το πλάτος ενός ανθρώπι-

νου ποδιού! 

Μετά από σύντομο ταξίδι, φθάσαμε στον δεύτερο σταθ-

μό, ακόμη πιο ωραίο και λαμπρό από τον προηγούμενο. Και εδώ 

υπήρχαν ψυχές μαζί με τους Αγγέλους συνοδούς τους, και τον 

Άγγελο φρουρό στην πύλη! 

Εδώ οι Δαίμονες προσπαθούσαν με περισσότερη δύνα-

μη να εμποδίσουν τις ψυχές που τους είχε επιτραπεί η είσοδος 

από την πύλη. 
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Με όλες τις δυνάμεις τους, προσπαθούσαν να τις από-

σπάσουν προς κάποια άλλη πλευρά, αλλά χωρίς επιτυχία. Οι 

ψυχές που είχαν πάρει άδεια για να περάσουν μέσα από την 

σταυρόμορφη πύλη, απαλλάσσονταν τώρα δια παντός από τις 

επιθέσεις των Δαιμόνων. 

Ο Άγγελος - οδηγός μου και εγώ, περάσαμε μέσα από ό-

λες τις πόρτες. Όλοι οι σταθμοί διέφεραν μεταξύ τους. 

Κάθε επόμενος σταθμός ήταν πιο ωραίος από τον προη-

γούμενο. Οι Άγγελοι που στέκονταν κοντά στην είσοδο ήταν 

διαφορετικά ντυμένοι, και οι είσοδοι πολύ πιο λαμπροί από τον 

πρώτο, ως τον τελευταίο σταθμό. 

Στην πύλη του τελευταίου σταθμού, στέκονταν πανώ-

ριος νεαρός, όμοιος με τον Άγγελο - οδηγό μου. 

Στο αριστερό του χέρι κρατούσε βιβλίο και στο δεξί ξί-

φος. Μας χαιρέτησε προκύπτοντας ευχάριστα και εμείς περά-

σαμε μέσα και από την τελευταία πύλη. Εδώ το πέρασμα ήταν 

και το πιο στενό. 

Μόλις περάσαμε αυτήν την πύλη αμέσως βρεθήκαμε σε 

τεράστιο φως. Μέχρι την τελευταία πύλη υπήρχε συνηθισμένο 

γήινο φως, ενώ τώρα η διαφορά ανάμεσα σ’ αυτό το νέο φως 

και το συνηθισμένο γήινο φως ήταν τόσο μεγάλη, σαν τη διαφο-

ρά που υπάρχει ανάμεσα στην πιο ηλιόλουστη μέρα και στην 

σκοτεινότερη νύχτα. 

Απορημένος από το ισχυρό φως άρχισα να γυρίζω ανα-

ζητώντας με τα μάτια τον Ήλιο, αλλά ο Άγγελος - οδηγός μου 

εξηγεί ότι περάσαμε το Ηλιακό σύστημα και ότι βρισκόμαστε 

στον θόλο της Ουράνιας Βασιλείας. 

Μου είπε ότι από το Πρόσωπο του Θεού ακτινοβολούν 

οι ουρανοί και ότι εδώ δεν υπάρχει ποτέ νύχτα, αλλά συνεχώς 

είναι μέρα. 

Ο φόβος και ο τρόμος που με ακολουθούσαν σχεδόν α-

διάκοπα μέχρι το μέρος αυτό, εξαφανίστηκαν με μιας και την 

ίδια στιγμή με γέμισαν αισθήματα ανέκφραστης ηρεμίας και 

ευχάριστης χαράς. 

Από τα ύψη του ουράνιου θόλου κοίταξα κάτω τη μεγα-

λόπρεπη εικόνα μιας τεράστιας αχανούς πόλης. 
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Σπίτια, ναοί, πάρκα και άλλες αναρίθμητες ουράνιες ο-

μορφιές, ήταν σκόρπια στον αχανή αυτόν ουράνιο χώρο. Όλα 

έλαμπαν και ακτινοβολούσαν από μια ασυνήθιστη λάμψη. 

Την προσοχή μου τράβηξαν και δύο τεράστια ποτάμια, 

που έρεαν αργά μέσα από την πόλη αυτή. 

Στο ένα από τα δύο αυτά ποτάμια έρεε κίτρινο υγρό και 

στο άλλο λευκό. Ο Άγγελος - οδηγός μου αντιλήφθηκε και αυτή 

τη φορά την σύγχυσή μου και μου εξήγησε ότι πρόκειται για 

μέλι και γάλα. 

Ενώ κοιτούσα δε αυτά τα ποτάμια, παρατήρησα ότι απ’ 

αυτά διακλαδίζονταν πολυάριθμα πολύ μικρά ποταμάκια, που 

στη ροή τους προσέγγιζαν όλα τα φυτά και με τον τρόπο αυτόν 

ποτίζονταν. 

Κάτω από την εντύπωση αυτού του θεάματος, αισθάν-

θηκα κάποιο φτερούγισμα στην ψυχή μου, που με γέμισε με τέ-

τοια ανάταση  που τα χέρια μου ασυναίσθητα εκτάθηκαν προς 

αυτήν την κατεύθυνση. 

Η επιθυμία να τα αγγίξω όλα αυτά, να τα χαϊδέψω, ή-

ταν τόσο μεγάλη, αλλά ο Άγγελος - οδηγός μου με τραβά και 

γρήγορα κατεβήκαμε απ’ αυτό το υπέροχο μέρος. 

Στην έκπληξη και τη χαρά μου, δεν υπήρχε τέλος όταν 

είδα όλα όσα μας περιέβαλαν. Δεν ήξερα που να πρωτοκοιτάξω. 

Δίπλα μας και παραπέρα, μέχρι που μπορούσε να φθάσει το μά-

τι, άνθιζε τέτοια ζωή που δεν μπορεί να διανοηθεί κανείς, ούτε 

και να δει σε κάποιον άλλον τόπο έξω από τον Παράδεισο. 

 Το έδαφος στον Παράδεισο ήταν σαν γυάλινο και κα-

θαρό σαν κρύσταλλο και εκείνα τα μικρούτσικα ρυάκια κυλού-

σαν κάτω από το έδαφος σαν μικρά υποβρύχια. 

Γύρω μας σε διαφορετικές αποστάσεις υπήρχαν ωραιό-

τατα σπίτια, ποικίλων μεγεθών και μορφών. Το καθένα ήταν 

τόσο περίτεχνα διακοσμημένο, που η διακόσμηση έμοιαζε με 

λεπτεπίλεπτο κόσμημα. 

Στα παραδείσια αυτά σπίτια, ιδιαίτερα τονίζονταν οι 

στέγες, που σε κάποιο βαθμό μου θύμιζαν τις στέγες των ρωσι-

κών εκκλησιών με τους πολλούς τρούλους. 
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Αυτήν την πανέμορφη αρχιτεκτονική, την ομόρφαινε 

πιο πολύ το φως, που έλουζε εξωτερικά όλες τις επιφάνειες. 

Γύρω απ’ αυτά τα ουράνια παλάτια απλώνονταν τερά-

στια πάρκα γεμάτα από ωραιότατα δένδρα και λουλούδια. 

Σ’ αυτό το περιβάλλον των λουλουδιών, όλα μύριζαν α-

κατάληπτα ευχάριστα, και τα αρώματα μεταφερμένα από ανε-

παίσθητη αύρα, απλώνονταν προς όλες τις πλευρές. 

Με θαυμασμό παρατηρούσα το πώς κάποιο λουλούδι αν-

θιζε αδιάκοπα, άλλαζε προσωρινά και χρώματα και μεθυστικά 

αρώματα. 

Μαζί με αυτά τα φυτά είδα και πολλά διαφορετικά καρ-

ποφόρα δένδρα, στολισμένα με καρπό σαν ωραιότατα γαϊτα-

νάκια. 

Οι καρποί αυτών των οπωροφόρων ήταν υπερβολικά 

μεγάλοι και γεμάτοι με χυμούς, που ορατοί κινούνταν και έρεαν 

μέσα τους. 

Ο Άγγελος - οδηγός μου εξήγησε ότι τα δένδρα καρπο-

φορούσαν δώδεκα φορές το χρόνο. 

Εκτός από τα οπωροφόρα δένδρα είδα πολλά κλήματα, 

ιδιαίτερα δίπλα στα ποτάμια, αλλά και δίπλα στα σπίτια. 

Με τη σαφή πράσινη φυλλωσιά τους και τα κόκκινα 

σταφύλια, αυτοί οι αμπελώνες άφησαν σε μένα την εντύπωση 

της πιο βαθιάς ημερωσύνης. 

Σ’ αυτά, και άλλα μέρη του Παραδείσου,  όπου με οδή-

γησε ο Άγγελος - οδηγός μου, είδα πολυάριθμο κόσμο όλων των 

ηλικιών. 

Η θέα των γεροντότερων ήταν εξαιρετικά ευχάριστη 

και θαυμαστή. Από τα γεροντικά τους χαρακτηριστικά κρατή-

θηκαν μόνο τα ασπρισμένα μαλλιά και τα πολύ κυματιστά γέ-

νια, ενώ τα πρόσωπά τους είχαν μεταμορφωθεί σε πρόσωπα νε-

αρών. 

Απ’ αυτά τα αγαπητά πρόσωπα, ακόμη περισσότερο 

θαύμασα αυτά των παιδιών που πολλά απ’ αυτά ήταν εξομοιω-

μένα με τους Αγγέλους. 
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Τα κοίταζα πως διασκέδαζαν μέσα στα πάρκα και σε 

άλλα μέρη, με διάφορα παιχνίδια. 

Πολλά απ’ αυτά έκαναν μικρά στεφάνια και άλλα κοσ-

μήματα από λουλούδια και τα πουλιά κατέβαιναν στους ώμους 

τους, κουνούσαν τα φτερά τους, κελαηδούσαν και με την ήρεμη 

παρουσία τους, μεγάλυναν τα παιχνίδια τους. 

Διέκρινα ότι τα παιδιά και οι ηλικιωμένοι ήταν δια-

φορετικά ντυμένοι. Τα ενδύματά τους έλαμπαν και είχαν κά-

ποια διακριτικά με θεϊκό τρόπο εναρμονισμένα πάνω τους, ανά-

λογα με τις υπηρεσίες που πρόσφεραν. 

Γύρω από τα κεφάλια έφεραν φωτοστέφανα, πιο μικρά 

από αυτά των Αγγέλων και των Αγίων. 

Για την καθαρή και θεάρεστη ζωή τους στη γη, ο Θεός 

τους χάρισε στον Παράδεισο όλες τις ευχαριστήσεις. 

Μαζί με αυτούς τους κατοίκους του Παραδείσου, υπήρ-

χαν και αναρίθμητοι Άγγελοι. 

Η τελειότητα και η ομορφιά των Αγγελικών προσώπων 

δεν είναι δυνατόν να γίνει κατανοητή. 

Τα πρόσωπά τους έλαμπαν δυνατότερα από τον ήλιο, 

και από τα ρούχα τους χυνόταν φως σαν αστραπές. 

Οι Άγγελοι έκαναν παρέα και με τους νεώτερους και με 

τους γεροντότερους, και σε πολλά μέρη δόξαζαν με ύμνους, από 

κοινού, τον Κύριο. 

Προχωρώντας μέσα στον Παράδεισο, παρέλυα από τον 

όλο και μεγαλύτερο θαυμασμό. 

Ο Άγγελος - οδηγός και εγώ, περπατούσαμε ασυνήθι-

στα ελαφριά και κατά διαστήματα πολύ γρήγορα. 

Κάποια στιγμή φθάσαμε σε τόπο θαυμάσιας ομορφιάς. 

Αυτό το μέρος ξεπερνούσε σε φωτεινότητα και διακό-

σμηση όλα όσα είχα δει προηγουμένως στον Παράδεισο. 

Στον τόπο αυτό, και πολύ κοντά μας, προς την δεξιά μας 

πλευρά, ήταν παρατεταμένες σε μακριά ευθεία σειρά, οι ανώτε-

ρες Αγγελικές Τάξεις. 
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Η μία απ’ την άλλη σειρά παρουσίαζαν μικρά κενά για 

να αναγνωρίζονται σαφέστερα οι ομάδες και οι Τάξεις, πράγμα 

που συμπέρανα αργότερα. 

Για την ωραιότητα αυτών που είδαν τα μάτια μου δεν 

είναι δυνατόν να ευρεθούν λέξεις άξιες για να τα περιγράψουν 

όλα. 

Μπροστά σ’ αυτή τη συγκέντρωση, ο Άγγελος - οδηγός 

μου, βράδυνε λίγο το βάδισμα, γύρισε προς τη δεξιά πλευρά και 

άρχισε με το χέρι, να μου δείχνει, και να μου εξηγεί: 

«Αυτοί είναι οι Άγγελοι, αυτοί οι Αρχάγγελοι.». 

Την στιγμή εκείνη, ο Άγγελος - οδηγός μου, σταμάτησε 

να μου εξηγεί, γιατί από την ομάδα των Αποστόλων ξεχώρισε 

ο Άγιος Απόστολος Πέτρος ο οποίος και σταμάτησε μπροστά 

μας. 

Ταυτόχρονα, από την αριστερή πλευρά εμφανίστηκε η 

Αγία Μητέρα Παρασκευή και άρχισε να έρχεται δίπλα στον 

Απόστολο Πέτρο. 

Οι ταξιδιώτες που τη μέρα αυτή, μετέφερα από το Κρά-

λιεβο ως τη Ζίτσα, στέκονταν μπροστά μας, στην μεγαλύ-τερη 

δόξα και λαμπρότητα. 

Στα κεφάλια τους φορούσαν ακτινιβόλα στέμματα και 

οι ενδυμασίες τους, λαμποκοπούσαν από ακατάληπτο διάκο-

σμο και επιβλητική λαμπρότητα. 

Πάνω από τους δεξιούς ώμους και το στήθος είχαν στε-

φάνια απερίγραπτης λαμπρότητας που έμοιαζαν με παράσημα. 

Ενώ ο Άγγελος - οδηγός με περιδιάβαζε ανά τον Παρά-

δεισο ούτε μια στιγμή δε μου πέρασε από το νου ότι θα τους ξα-

ναδώ. 

Ξαφνιασμένος από τη συνάντηση αυτή, αλλά και τη 

θέα τους, τους κοίταζα με περηφάνια, χωρίς να παίρνω τα μά-

τια μου από πάνω τους. 

 Απ’ αυτήν την πνευματική μου απόλαυση, με απέσπα-

σαν τα λόγια του Αγίου Πέτρου. 
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- «Ξέρεις, Ντούσαν, ποιους μετέφερες σήμερα;». Χωρίς 

να κρύψω τη χαρά μου, του απάντησα με μεγάλη ψυχική ανά-

ταση: 

- «Ξέρω!». 

Συνεχίζοντας το διάλογο, ο Απόστολος μου είπε: 

- «Από σήμερα να μην είσαι άπιστος άνθρωπος, αλλά 

πιστός και να αναγεννηθείς στο όνομα του Πατρός και Υιού και 

Αγίου Πνεύματος.». 

Κατόπιν ο Απόστολος Πέτρος σταυροκοπήθηκε, δείχνο-

ντάς μου πως πρέπει να κάνω το σημείο του Σταυρού. 

Κάποτε, ενώ ήμουν παιδί, το σημείο του Σταυρού το έ-

κανα από το μέτωπο ως το πηγούνι. 

Διδαγμένος τώρα από το παράδειγμα του Αποστόλου 

Πέτρου, αμέσως κατάλαβα πως νωρίτερα δεν έκανα το σταυρό 

μου σωστά, και πως πρέπει να τον κάνω στο μέλλον. 

Ο Απόστολος επειδή αισθάνθηκε ότι σκέφτομαι για το 

σημείο του Σταυρού περίμενε λίγο και συνέχισε να με συμβου-

λεύει: 

«Μέσα στην προσευχή να επικαλείσαι όλους τους 

Αγίους, τους Προφήτες, τους Αποστόλους, τους Αγγέλους, τους 

Αρχαγγέλους, τα Χερουβείμ και Σεραφείμ και πάνω απ’ όλα τη 

Μητέρα του Θεού, την Υπεραγία Θεοτόκο Μαρία, γιατί η δόξα 

και η τιμή Της είναι μεγαλύτερη από όλων των Αγγέλων στον 

Ουρανό. Αυτή είναι η Ταχεία Βοηθός, σ’ αυτούς που επικαλού-

νται τη βοήθειά Της, με πίστη και προσευχή. 

Από σήμερα να ξεχάσεις τις συνήθειες που είναι βαθιά 

ριζωμένες μέσα σου, και να γιορτάζεις την οικογενειακή σας 

γιορτή - την Αγία Πέτκα - Παρασκευή, που προσεύχεται για 

όλους που τη γιορτάζουν.», και μου δείχνει με το χέρι. 

 «Γι’ αυτά που είδες, Ντούσαν, και γι’ αυτά που ακόμη 

θα σου δείξει ο Άγιος Αρχάγγελος Γαβριήλ, μακάριος εσύ, οι 

δικοί σου και όλοι εκείνοι που θα πιστέψουν σε σένα. Αλλά 

αυτό, δε θα είναι αρκετό, αν μετά απ’ όλα αυτά δεν πάρετε το 

δρόμο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. 
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Και σε σένα, Ντούσαν, επισημαίνω ότι μπορείς να εκμε-

ταλλευτείς τη λίγη ζωή που σου έμεινε και να σωθείς, με νη-

στεία και προσευχή, αν κρατήσεις ως το τέλος όλες τις Εντο-

λές του Θεού!». 

Η σοβαρότητα των λόγων του Μεγάλου Αποστόλου, έ-

καναν βαθιά εντύπωση στην ψυχή μου. Κάτω από την επενέρ-

γεια αυτής της εντύπωσης καθόμουνα ακίνητος στην ίδια θέση, 

απ’ όπου κοίταζα και άκουγα, αυτές τις λαμπάδες του Θεού. 

Την κατάστασή μου αυτή έλυσε ο Άγιος Αρχάγγελος 

Γαβριήλ με τη συνέχιση των εξηγήσεων: 

«Αυτοί είναι οι Προφήτες του Θεού και αυτοί οι Μεγα-

λομάρτυρες.». 

Έτσι, όπως μου τους παρουσίαζε όλους, και με τη σειρά, 

αυτοί σε κάθε παρουσίαση χαμογελούσαν ήρεμα και υποκλί-

νονταν ελαφρά. 

Αμέσως μετά τη συνάντηση αυτή ο Άγγελος - οδηγός με 

οδηγεί πιο πέρα στον Παράδεισο. 

Συμπτωματικά να μνημονεύσω ότι με τα μάτια έβλεπα 

σε τεράστια απόσταση. 

Σε μεγάλες αποστάσεις ξεχώριζα και τις πιο μικρές λε-

πτομέρειες, σαν να τις έβλεπα από κοντά. 

Στον Παράδεισο έβλεπα πολύ καλύτερα και πολύ μα-

κρύτερα, παρά όταν κοίταζα από τα σύννεφα την Ανάσταση 

των νεκρών. 

Ο Κύριος μου δώρισε αυτήν την ιδιότητα για να την έχω 

όσο μου δείχνονταν ο πνευματικός κόσμος. 

Προχωρώντας μέσα στον Παράδεισο είδα αναρίθμη-

τους πανέμορφους ναούς, φτιαγμένους από χρυσάφι και πολύ-

τιμους λίθους. 

Οι πόρτες όλων των ναών, δίπλα από τους οποίους πε-

ράσαμε, ήταν διάπλατα ανοιγμένες, και από μέσα ακούγονταν 

οι μεγαλοπρεπείς λειτουργίες, που τις συνόδευαν τα άσματα 

των χορών των Αγγέλων, των Αρχαγγέλων και των Αγίων. 
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Οδηγώντας με όλο και παραπέρα, ο Άγγελος - οδηγός, 

κάποιες στιγμές μου βράδυνε το βήμα, όταν ήθελε να ιδώ καλύ-

τερα κάποια πράγματα, όμως πουθενά δε σταματούσαμε. 

Δεν ξέρω πόσο προχωρήσαμε έτσι, όταν τελείως ξαφ-

νικά, ο Άγγελος - οδηγός, βράδυνε τόσο πολύ το βήμα σαν να εί-

χαμε σχεδόν σταματήσει. 

Μπροστά μας, τη στιγμή εκείνη, φάνηκε σε τεράστια 

απόσταση κάποιο ύψωμα και πάνω του Μεγάλος Σταυρός. 

Πάνω στο Σταυρό είδα τον Εσταυρωμένο Κύριο και ένα 

εκτυφλωτικό φως να κατευθύνεται προς όλες τις πλευρές, ακτι-

νωτά, ενώ στη ρίζα του Σταυρού είδα μαζεμένους πολλούς πο-

λυπτέρυγους Αγγέλους, Αρχαγγέλους, Αποστόλους, Προφήτες 

και Αγίους να δοξολογούν τον Εσταυρωμένο Κύριο. 

Πίσω από το Σταυρό είδα μερικές τεράστιες εκκλησίες 

και μερικά ακόμη άλλα κτήρια. 

Όλα αυτά που είδα ήταν τόσο λαμπερά, εορταστικά δια-

κοσμημένα που βουβάθηκα απ’ αυτή την ουράνια δύναμη. 

Ο Άγγελος - οδηγός με σταματά και μου λέει: 

«Εκεί είναι, Ντούσαν, ο Θρόνος του Κυρίου. Δεν είσαι 

άξιος να πας παραπέρα.». 

Κατόπιν, ο Άγγελος - οδηγός με γύρισε πίσω και γρήγο-

ρα βγήκαμε από τον Παράδεισο. 

 

Φοβερή σε μένα η εμπειρία των βασανιστηρίων 

της Κόλασης  

Εκεί μας περίμενε και πάλι ένα σύννεφο. Μπήκαμε με-

σα και αυτό μας μετέφερε κάπου προς τα δυτικά. 

Έχω την εντύπωση ότι δεν ταξιδέψαμε πολύ προς αυτή 

την κατεύθυνση, γιατί ξαφνικά το σύννεφο άλλαξε πορεία και 

άρχισε να κατεβαίνει ταχύτατα και μας άφησε σ’ ένα φαράγγι. 

Ο Άγγελος - οδηγός με πήρε και με εισήγαγε σ’ ένα σκοτεινό 

μέρος. 

Στα πρώτα κιόλας βήματά μας, το σκοτάδι έγινε τόσο 

πυκνό, τόσο μαύρο που κανένα σκοτάδι δεν το παραβγαίνει. 
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Από το βάθος αυτού του ερέβους μας χτύπησε τρομερή 

βρώμα, τέτοια που μόλις που ανέπνεα. 

Αισθανόμουνα ότι βρισκόμαστε μπροστά σε κάτι το φο-

βερό, αλλά δεν ήξερα τι θα μπορούσε να είναι αυτό. 

Φόβος και τρομάρα με κατέλαβαν σε τόσο μεγάλο βαθ-

μό, που με έκαναν να κολλήσω πάνω στον Άγγελο  - οδηγό μου, 

για να με προστατεύσει και να με διαφυλάξει σ’ αυτό το φοβερό 

ταξίδι. 

Οι υποψίες μου επαληθεύτηκαν γρήγορα, γιατί στο βά-

θος φάνηκε αχανής θάλασσα που καίγονταν με φοβερή φλόγα. 

Σε σύντομο χρόνο φθάσαμε σ’ αυτό το μέρος και σταματήσαμε 

αμέσως μπροστά του. 

Αργότερα αντιλήφθηκα ότι στεκόμασταν σε κάποιο 

ψηλό και ατελείωτο ως προς το μήκος τοίχο, που έφραζε αυτό 

το μέρος της αιώνιας φωτιάς και των αδιάκοπων τρόμων. 

Το θέαμα που με όλη του τη ζωντάνια παρουσιάστηκε 

μπροστά στα μάτια μας, μου θόλωσαν μονομιάς το μυαλό και 

τα παραλυμένα ήδη από τον προηγούμενο φόβο άκρα μου, τώρα 

κοκάλωσαν τελείως. 

Τα μάτια μου συστράφηκαν και μια κρύα ανατριχίλα 

διαπέρασε το παραλυμένο μου σώμα. Ήταν το μοναδικό σημάδι 

ότι ήμουν ακόμη στη ζωή. 

Όταν κοίταξα και πάλι, είδα μπροστά μας, όπως σε κρα-

τήρα μανιασμένου ηφαιστείου, να κοχλάζει δύσοσμο θειούχο 

νερό και να ξεπηδά φοβερή φλόγα. 

«Αυτή η θάλασσα δεν έχει παντού το ίδιο βάθος. Εκεί 

που το ύψος της φλόγας είναι σαράντα μέτρα, η θάλασσα είναι 

βαθύτερη.», μου είπε ο Άγγελος - οδηγός μου. 

Σ’ αυτό το αδιανόητο δέος, είδα αναρίθμητα τρομερά 

ζώα, που δημιουργήθηκαν για να είναι οι πιο ανατριχιαστικοί 

βασανιστές. 

Τεράστιες φιδάρες με ένα ή περισσότερα κεφάλια, 

συστρέφονταν, ορθώνονταν και σφίγγοντας τους αμαρτωλούς, 

τους τραβούσαν στα φοβερά βάθη αυτής της πύρινης θάλασ-

σας. 
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Εκεί είδα και άλλα ζώα με ακόμη φοβερότερη όψη, που 

από τα αιματώδη στόματά τους έβγαιναν γυμνωμένα, χέρια, 

πόδια και άλλα μέλη ανθρωπίνων σωμάτων. 

Ανάμεσα σ’ αυτά, σαν σε σφηκοφωλιά, σκουλήκια, 

σκορπιοί και άλλα σιχαμερά ζωύφια, κινούμενα από κάποια 

φθοροποιό ενέργεια, πηδούσαν αδιάκοπα, σαν τρελά, τινά-

ζονταν και λυσσωδώς επιτίθονταν στις αμαρτωλές ψυχές. Ή-

ταν ο τόπος των βασανιστηρίων. 

Ακούγονταν κραυγές, ξεφωνητά, κλάματα και κοπετός 

πολλών ανθρωπίνων φωνών. Σ’ αυτήν την πύρινη θάλασσα οι 

ανθρώπινες ψυχές ήταν αβοήθητες, σαν τα ψάρια στα ρηχά 

νερά. 

Τους επιτίθονταν από όλες τις πλευρές αναρίθμητα 

σμήνη θηρίων, που τις δάγκωναν, τις ξερίζωναν και τις κατά-

σπάραζαν ως το τελευταίο κομμάτι. 

Αυτά τα κατακομματιασμένα και σακατεμένα σώματα 

παίρνουν πάλι στο σύνολό τους την ανθρώπινη μορφή. 

Κοιτάζοντας αυτό το τρομερό θέαμα, παραλίγο να πέσω 

μέσα σ’ αυτή τη φωτιά από το φόβο μου, αλλά ο Άγγελος – οδη-

γός μου, με κράτησε και μου είπε: 

«Μη φοβάσαι, Ντούσαν! Τώρα είμαστε στην Κόλαση! 

Αυτά τα φίδια και τα υπόλοιπα σιχαμένα ζωύφια που κολυ-

μπούν σ’ αυτό το θειούχο βραστό νερό, το δημιούργησε ο Θεός 

έτσι που να μην μπορεί να τα βλάψει η φωτιά και το βραστό 

νερό. 

Αυτά, όπως βλέπεις, αιώνια θα δαγκώνουν, θα τρώνε 

και θα ρουφάνε το αίμα όλων αυτών των αμαρτωλών. Όλοι μαζί 

θα βράζουν και θα ψήνονται σ’ αυτό το πυρ, αλλά ποτέ δε θα 

βράσουν ούτε θα ψηθούν.». 

Το θέαμα των βασανιστηρίων αυτών των αμαρτωλών 

ήταν ανυπόφορο, και πολλές φορές έκλεινα τα μάτια για να μην 

τα βλέπω όλα αυτά. 

Κάποια στιγμή δεν κρατήθηκα και έστρεψα το κεφάλι 

προς το σκοτάδι, αλλά και από εκεί, με υποδέχτηκαν μαύρα τέ-

ρατα με πύρινα μάτια και ανοιχτά στόματα. 
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Ουρλιάζοντας, άρχισαν να πετούν γύρω μας με 

καταπληκτική ταχύτητα έτσι που τραντάζονταν ολόκληρη η 

Κόλαση σαν το πιο τρομερό αστραπόβροντο! 

Καταλαβαίνοντας την κρίσιμη κατάστασή μου ο 

Άγγελος - οδηγός μου λέει: 

«Μη φοβάσαι! Αυτοί είναι Δαίμονες που τους ενοχλού-

με. Δεν ανέχονται την παρουσία μας, αλλά δεν τολμούν να μας 

πλησιάσουν. 

Κατόπιν ο Άγγελος συνεχίζει να μιλά κι άλλο: 

«Είδες, Ντούσαν, πως βασανίζονται, όλοι όσοι δεν πι-

στεύουν στο Θεό, όλοι όσοι προσεύχονται στον ψεύτικο και 

επινοημένο Θεό, γιατί αυτοί τον Θεό τους τον αγαπούν και τον 

βλέπουν στα κεφάλαιά τους, στα σπίτια τους, στις βίλες τους, 

στα αυτοκίνητά τους, στα κοσμήματα, στην έκφυλη ζωή, στα 

στομάχια τους! 

Μαζί μ’ αυτούς θα βασανισθούν και αυτοί που πιστεύ-

ουν στο Θεό, αλλά φοβούνται να το πουν δημόσια, αν κάποιος 

τους ρωτήσει. 

Αιώνια βασανιστήρια περιμένουν και εκείνους που δε 

σέβονται τον πατέρα, την μητέρα και τον πλησίον τους. Εκτός 

απ’ αυτούς τους αμαρτωλούς, θα ευρεθούν σ’ αυτό εδώ το πυρ, 

και εκείνοι που οι αμαρτίες τους ήταν πιο αγαπητές από την 

έντιμη ζωή, κι αυτοί είναι: Οι ψεύτες, οι επίορκοι, οι απατεώνες, 

οι είρωνες, οι μοχθηροί, οι κακεντρεχείς, οι φθονεροί, οι ληστές, 

οι εγκληματίες, οι μοιχοί, οι φιλάργυροι και άλλοι όμοιοί τους. 

Για να μην τα ζήσεις όλα αυτά, είναι απαραίτητο να με-

τανιώσεις και να εξομολογηθείς για όλα σου τα αμαρτήματα, 

όταν επιστρέψεις στη Γη.». 

Μετά απ’ αυτά τα λόγια, ο Άγγελος - οδηγός με πιάνει 

από το χέρι και αστραπιαία με βγάζει από την Κόλαση. 

Στην έξοδο μας περίμενε πάλι το σύννεφο και μας μετέ-

φερε στο ίδιο μέρος απ’ όπου παρατήρησα την Ανάσταση των 

νεκρών. Αυτή τη φορά ήμουνα κοντύτερα στη Γη. 
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Οι τρεις μεγάλες κατηγορίες των ανθρώπων 

Όλος αυτός ο αναστημένος κόσμος, που είδα πρωτύ-

τερα, τώρα ήταν καταταγμένος σε τρεις μεγάλες ομάδες. 

Στην πρώτη ομάδα, στη δεξιά πλευρά, ήταν οι άνθρωποι 

του φωτός και των χαμογελαστών προσώπων. 

Αριστερά απ’ αυτούς, στη δεύτερη ομάδα, στέκονταν οι 

άνθρωποι των λυπημένων και σκοτεινιασμένων προσώπων. 

Αυτοί ήταν πολύ περισσότεροι απ’ αυτούς της προηγούμενης 

ομάδας. 

Τελείως αριστερά στην Τρίτη ομάδα, ήταν αχανής μάζα 

ανθρώπων, με πολύ μαύρα και κακούργα πρόσωπα. 

Όταν κοίταξα καλά αυτούς τους ανθρώπους, ο Άγγελος 

- οδηγός άρχισε να μου εξηγεί: 

«Αυτοί στη δεξιά πλευρά με τα φωτεινά και χαρούμενα 

πρόσωπα είναι οι δίκαιοι. Αυτούς τους περιμένει ουράνιο βρα-

βείο, γιατί το αξίζουν για την τίμια ζωή τους στη γη. 

Αυτοί, στη μεσαία ομάδα με τα σκοτεινά πρόσωπα, εί-

ναι οι αφελείς αμαρτωλοί. Πρόκειται για τους ανθρώπους με τις 

μικρές αμαρτίες. Γι’ αυτούς πρέπει να προσευχόμαστε στον 

Κύριο και να κάνουμε καλά έργα, στο όνομά τους, και έτσι θα 

τους συγχωρεθούν οι αμαρτίες. 

Στο Θεό τα πιο αγαπητά πράγματα είναι η προσευχή 

και οι αγαθοεργίες. 

Αυτοί που βλέπεις αριστερά στο τέλος είναι οι μεγάλοι 

αμαρτωλοί. Εξαιτίας της βρώμικης ζωής τους στη γη, τώρα εί-

ναι παραμορφωμένοι ανάλογα με τις αμαρτίες τους, και γι’ αυ-

τές θα ριχθούν στο πυρ το αιώνιο.». 

Ήταν φοβερό να βλέπει κανείς πως φαίνονταν οι με-

γάλοι αμαρτωλοί. Το σώμα τους ήταν πρησμένο και είχε τρο-

μερές πληγές. Από τις ανοιχτές ζωντανές πληγές έτρεχε ακά-

θαρτο υγρό και από τις πληγές, σαν σε φωλιές, φίδια και σκου-

λήκια δάγκωναν αυτά τα ακάθαρτα σώματα. 

Από τα ανοιχτά τους στόματα κρέμονταν πρησμένες 

γλώσσες, που δεν μπορούσαν πλέον να τις τραβήξουν μέσα. 
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Όλοι αυτοί, κρατούσαν από κάτι στα χέρια, ανάλογα με τις α-

σχολίες που είχαν στη ζωή. 

Οι φουρνάρηδες κρατούσαν ψωμί, οι χασάπηδες χασα-

πομάχαιρα, οι ληστές λάμες και πιστόλια ματωμένα. 

Οι μυλωνάδες και οι έμποροι κρατούσαν ζυγαριές και 

άλλα ζύγια και έδειχναν πως διαστρέβλωναν τα μέτρα. Φαίνε-

ται πως ζύγιζαν λειψά και πλούτιζαν με ανέντιμο τρόπο. 

Ακόμη, εκεί ήταν και γιατροί που ζητούσαν από τους α-

σθενείς τους αμοιβή, για να τους θεραπεύσουν, ή που τους 

άφηναν να πεθαίνουν στα βάσανά τους, όταν δεν μπορούσαν 

να την πάρουν. 

Η τιμωρία χτύπησε και εκείνους που ζητούσαν χρήμα-

τα για να βάλουν κάποιον σε δουλειά ή όταν επρόκειτο για γυ-

ναίκες ή κορίτσια που τους άρεσε να τις αναγκάζουν, με εκβια-

σμούς, να ζουν πορνικά μαζί τους, και μετά τις δίνουν κάποια 

δουλειά ή κάποια καλύτερη θέση. 

Είδα, επίσης, μάγους και μαγκάνους, πως κάνουν 

μαγικά, πως έσβηναν άνθρακες, πώς κοίταζαν φλιτζάνια, τις 

παλάμες, τα χαρτιά, όλα με σκοπό να διαλύσουν γάμους, να ξε-

χωρίσουν το αγαπητό από το προσφιλές και να συνθέσουν το 

προσφιλές με το μη προσφιλές. 

Όλα αυτά τα κάνουν για χρήματα και κοντά στα μαγι-

κά τους παρασκευάσματα στέκονταν σωροί χρημάτων. 

Στην ομάδα αυτών των αμαρτωλών, υπήρχαν πόρνοι 

και πόρνες και που σκότωσαν τα παιδιά τους, με διάφορους τρό-

πους, συνήθως δηλητηριάζοντάς τα, μόνο και μόνο, για να πορ-

νεύουν με άλλους άνδρες. 

Αυτές, όπως και όλοι οι πόρνοι, ήταν σακατεμένοι με με-

γάλα πρηξίματα και ζωντανές πληγές. 

Τα γεννητικά τους όργανα μεγαλωμένα έφθαναν ως τη 

γη, και πάνω τους σέρνονταν φίδια και σκουλήκια, ενώ οι 

γλώσσες τους κρέμονταν πρησμένες. 

Εκεί ήταν και οι περιπτώσεις βαριάς αιμομιξίας, πατέρα 

με κόρη, μητέρα με γιό και αδελφού με αδελφή. Αυτά ήταν 

φοβερά και το θέαμα φρικιαστικό! 
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Και άνθρωποι της εκκλησίας στην κόλαση 

Ιδιαίτερα παραξενεύτηκα όταν είδα αυτούς που πέρα-

σαν τη ζωή τους σε εκκλησίες και μοναστήρια. Αυτού κατ-

αλέγονται επίσκοποι, ιερείς, διάκονοι, καλόγεροι και καλόγ-

ριες, που με τη φρικιαστική τους θέα δεν διέφεραν από τους 

εγκληματίες, τους φιλάργυρους, τους πόρνους, τους απατεώ-

νες, τους ψευδομάρτυρες και τους άλλους αμαρτωλούς. 

Μπαίνοντας στις σκέψεις μου ο Άγγελος - οδηγός μου 

είπε: 

«Μην παραξενεύεσαι, Ντούσαν, που κι αυτοί βρίσκο-

νται μαζί με τους πιο μεγάλους αμαρτωλούς. Αυτοί εκούσια 

ορκίστηκαν μπροστά στο Σταυρό και το Ευαγγέλιο ότι πιστά 

θα υπηρετήσουν το Θεό και θα ακολουθήσουν το δρόμο του Κυ-

ρίου Ιησού Χριστού, ότι με τη διδασκαλία τους και το παρά-

δειγμά τους, όπως οι Άγιοι Απόστολοι, θα οδηγήσουν το λαό 

μαζί τους στο δρόμο του Κυρίου, για να είναι γεμάτες οι εκ-

κλησίες, για να σώζονται οι άνθρωποι. 

Αλλά αυτοί, έκαναν τα αντίθετα. Θα έπρεπε με τη συ-

μπεριφορά τους, με τη ζωή τους, να χρησιμεύουν ως παρά-

δειγμα μίμησης στο λαό, αλλά αυτοί άλλα έλεγαν, κι άλλα έκα-

ναν. 

Μίκραιναν τις Λειτουργίες, τις Βαπτίσεις, τα Στέφανα, 

τις Κηδείες, τα Μνημόσυνα, τους Αγιασμούς των υδάτων, το 

κόψιμο του γλυκού (Αρτοκλασίες) και άλλες Τελετουργίες. 

Έγιναν φιλάργυροι, έπαιρναν περισσότερα από τους 

φτωχούς και τους πιστούς παρά από τους πλούσιους και τους 

διακεκριμένους στην κοινωνία. 

Αγαπούσαν τη μοιχεία, τη βλασφημία, το πιοτό, τη γα-

στριμαργία, το παίξιμο ζαριών, τις βίλες και τα αυτοκίνητα. Ή-

ταν διπρόσωποι και φθονεροί. 

Υποτιμούσαν ο ένας τον άλλον, για να γίνουν αγαπητοί 

στο λαό. Με τις ενέργειές τους αυτές, ως ιεροί υπηρέτες του 

Κυρίου, απομάκρυναν πολλούς καλοπροαίρετους ανθρώπους 

που έρχονταν για προσευχή ή ήθελαν να έρθουν αλλά όταν έβ-

λεπαν την αποκρουστική συμπεριφορά αυτών των ιερωμένων, 
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εγκατέλειπαν την πίστη τους, την εορτή του οικογενειακού πά-

τρωνα Αγίου, τις συνήθειες της Θρησκείας τους. 

Θυμήσου, Ντούσαν, η απομάκρυνση ανθρώπου από 

την πίστη ισοδυναμεί με σωματικό φόνο! 

Εάν αυτοί οι ιερωμένοι είχαν αξιότιμη προσωπικότητα, 

οι άνθρωποι θα προσέγγιζαν το Θεό και θα είχαν σίγουρα σω-

θεί. 

Για το λόγο αυτό, αυτοί οι ιερωμένοι, εκτός από τις προ-

σωπικές τους αμαρτίες, πήραν και πλήθος αμαρτιών αυτών που 

απομακρύνθηκαν από την πίστη, και τώρα, εκτός από τις δικές 

τους, πληρώνουν και των άλλων. 

Σ’ όποιον δείξει τον ορθό δρόμο της πίστης σ’ έναν αμαρ-

τωλό, κι αυτός μετανοήσει, και γίνει πραγματικός Χριστιανός, 

θα συγχωρηθούν και θα καλυφθούν πολλές παλαιότερες αμαρ-

τίες του. 

Αυτοί οι αμαρτωλοί ιερωμένοι κατέστρεψαν πολλές ψυ-

χές και γι’ αυτό ο Θεός τους τοποθετεί μαζί με τους πιο μεγά-

λους ληστές, αλήτες, μοιχούς, φιλάργυρους και άλλους αιματο-

πότες. 

Είδες, Ντούσαν, πως φαίνονται οι δίκαιοι και πως οι α-

μαρτωλοί και έτσι ακριβώς όπως τους είδες, θα παρουσιαστούν 

μπροστά στον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, στη Δευτέρα Πα-

ρουσία του Θεού, και θα κριθούν κατά τα έργα τους!». 

Οι Δίκαιοι ήταν επίσης σημειωμένοι με τα επαγγέλ-

ματά τους: Οι φουρνάρηδες, οι χασάπηδες και οι έμποροι κρα-

τούν τις ζυγαριές τους που βάραιναν προς το μέρος των αγορα-

στών, γιατί έδιναν περισσότερο. 

Έκαναν ελεημοσύνες, συλλυπούνταν τους κακοτυ-

χισμένους, τους φτωχούς και τους πεινασμένους, τους πότιζαν 

και τους τάιζαν. 

Φιλοξενούσαν τους ταξιδιώτες, ήταν θεοφοβούμενοι, ε-

κτελούσαν τις θείες Εντολές. 

Όλες τους οι αμαρτίες σβήστηκαν με τη μετάνοια, τη 

νηστεία, την προσευχή,  την κοινωνία του Σώματος και του Αί-

ματος του Χριστού, την ελεημοσύνη και τα άλλα καλά έργα. 
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Αυτοί συγχωρούσαν τους πάντες και ο Θεός τους συγ-

χωρούσε. 

 

Προτροπές και συμβουλές 

του Άγγελου προς εμένα 

Ανάμεσα στους αμαρτωλούς και τους δίκαιους αναγνώ-

ρισα τους συγγενείς μου και τους φίλους, αλλά ο Άγγελος - 

οδηγός με προειδοποίησε: «Ντούσαν, μη μνημονεύσεις ονομα-

στικά πως φαίνεται ο καθένας από τους συγγενείς, τους φίλους 

και τους γνωστούς σου, μόνο μπορείς γενικά να ειπείς πως φαί-

νονται οι δίκαιοι και πως οι αμαρτωλοί.». 

Μετά απ’ αυτά τα λόγια του Αγγέλου - οδηγού μου, 

σάλπισαν πάλι οι Αρχάγγελοι και ολόκληρο το θέαμα εξαφανί-

στηκε. 

Αμέσως μετά ο Άγγελος - οδηγός μου, μου εξηγεί ότι 

όλοι οι ζωντανοί, την ημέρα της Κρίσεως θα συμπεριληφθούν 

στους Αναστημένους, εν ριπή οφθαλμού, ότι θα μεταμορφω-

θούν και θα γίνουν όπως οι Αναστημένοι, με γραμμένα τα έργα 

τους στα μέτωπά τους. 

Κατόπιν εξαφανίστηκαν και οι Αρχάγγελοι με τις σάλ-

πιγγες και στο σύννεφο μείνανε μόνοι με τον Άγγελο - οδηγό 

μου, ο οποίος συνέχισε να μου μιλά: 

«Ντούσαν, είσαι έντιμος άνθρωπος, έχεις λύπηση για 

τους άλλους και ευγενική καρδιά, που σε προφύλαξε να μην κά-

μεις κακό σε κανέναν. 

Μισείς τους ψεύτες, τους κλέφτες, τους διπρόσωπους, 

δεν είσαι ειρωνικός. Κανένα χρήμα δεν μπόρεσε να σε εξαγορά-

σει. Στο Θεό πίστευες μόνο επιφανειακά, κι αυτό με τον τρόπο 

που θυμόσουνα από τα παιδικά σου χρόνια. Για το Θεό δεν 

γνωρίζεις τίποτε. 

Έχεις πολλές κακές συνήθειες και πολλές αμαρτίες. Ό-

ταν θυμώνεις βρίζεις και το Θεό. 

Έχεις χάρισμα στο τραγούδι και σου αρέσει να κοιτάς 

το φλιτζάνι και να προλέγεις. 
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Είσαι μοιχός. Κάθε γυναίκα που σου αρέσει και δεν 

είναι συγγενής σου, επιθυμείς να την κερδίσεις. 

Ψευδόσουνα μόνο όταν απατούσες τις γυναίκες, και ιδι-

αίτερα στη δική σου τη γυναίκα, στην οποία ορκιζόσουνα, μόνο 

και μόνο για να την πείσεις για την ορθότητά σου απέναντί 

της. 

Είδες πως περνούν οι πόρνοι, πως διαλύονται ζωντανοί, 

και τι θα τους βασανίζει; Γι’ αυτό, μην κοιτάς πλέον το φλιτζάνι 

και να σέβεσαι κάθε νέα γυναίκα, κάθε νέο άνθρωπο, σαν α-

δελφό, και κάθε ηλικιωμένο, σαν πατέρα. 

Μην χρησιμοποιήσεις ποτέ πλέον τη βλασφημία. Προ-

σευχήσου στο Θεό και μετάνιωσε για όλες τις αμαρτίες που έ-

πραξες. 

Αγάπα τους ανθρώπους, μόνο μίσησε τα κακά τους έρ-

γα. 

Συγχώρεσε τους άλλους για να συγχωρηθούν και οι δι-

κές σου αμαρτίες. 

Η δικαιοκρισία σου, και η ευγένειά σου, αντιστάθμισαν, 

με το παραπάνω, τις αμαρτίες σου. Πρέπει να εξομολογηθείς, 

να κοινωνήσεις σε κάποια από τις Ορθόδοξες Χριστιανικές εκ-

κλησίες. 

Αφού εξομολογηθείς και δεχθείς το Σώμα και το Αίμα 

του Κυρίου Ιησού Χριστού, ο Κύριος θα σου συγχωρέσει τις α-

μαρτίες. 

Από σήμερα, μην αμαρτήσεις ξανά, και να αναγεν-

νηθείς στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύ-

ματος.». 

Ταυτόχρονα, ο Άγγελος - οδηγός, κάνει το σημείο του 

Σταυρού, δείχνοντάς μου πως πρέπει να κάνω το Σταυρό μου 

σωστά. 

«Στις προσευχές να επικαλείσαι όλους τους Αγίους και 

τον πάτρωνά σου Άγιο, τους Αποστόλους, τους Προφήτες, τους 

Αγγέλους, τους Αρχαγγέλους, τα Χερουβείμ και τα Σεραφείμ.», 

μου λέει  ο Άγγελος - οδηγός, «Μα πιο πολύ από όλους, στην 

πρώτη θέση, την Υπεραγία και Υπερεκτιμημένη Θεοτόκο 
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Μαρία, τη Μητέρα του Χριστού Θεού, γιατί η δόξα Της, η τιμή, 

και η ανύψωση, είναι μεγαλύτερη απ’ όλων των Αγγέλων στον 

Ουρανό. Αυτή είναι Ταχεία Βοηθός όλων όσων, την προσκα-

λούν με ευλάβεια, προς βοήθεια.». 

«Θυμήσου, Ντούσαν, κι αυτό: 

Κάθε αμαρτωλός που μετανιώνει ειλικρινά, που παρα-

καλεί το Θεό να του συγχωρήσει τις αμαρτίες και καλεί όλους 

εμάς που βρισκόμαστε στους ουρανούς, την ίδια στιγμή, τον 

συντροφεύουμε και παρακαλούμε το Θεό Πατέρα, τον Υιό και 

το Άγιο Πνεύμα να του συγχωρηθούν οι αμαρτίες. 

Τότε υπάρχει στον Ουρανό μεγάλη χαρά. Από σήμερα 

να εορτάζεις την Αγία Παρασκευή, την οικογενειακή σου προς-

τάτιδα, που εορτάζει και ο πατέρας σου. 

Αυτή, Ντούσαν, προσεύχεται για όλους σας, που τη δο-

ξάζετε και την τιμάτε, και εγώ σου λέω αυτό που είπε ο μεγά-

λος Απόστολος Πέτρος: Στη λίγη ζωή που σου απόμεινε, για τη 

σωτηρία σου, γιατί μπορείς να σωθείς, να νηστεύεις, να λάβεις 

Αγία Κοινωνία, και να κάνεις καλά έργα. Τήρησε όλες τις Εντο-

λές του Θεού, ως Νόμο, σύμφωνα με τον οποίο πρέπει να ζή-

σεις, μέχρι τέλους της ζωής. 

Γι’ αυτή σου εδώ την εμπειρία, να μην ομιλήσεις σε κα-

νέναν, αν δεν περάσουν οι τρεις επόμενοι μήνες και μετά μπο-

ρείς να τα πεις όλα στους συγγενείς και σε κάποιους από τους 

φίλους σου. 

Θυμήσου και τούτο: Όταν προσεύχεσαι στο Θεό, να 

έχεις συγκεντρωμένες τις σκέψεις σου και να απευθύνεσαι 

στον Κύριο με ταπεινότητα. Όταν νηστεύεις, να μην είσαι λυ-

πημένος και σκυθρωπός, αλλά φαιδρός και χαμογελαστός. Δεν 

είναι ανάγκη να γνωρίζει κανένας για την υποχρέωσή σου αυ-

τή. Στον κόσμο να είσαι, και στο μέλλον, κοινωνικός. Με τους 

χαρούμενους να είσαι χαρούμενος, και σ’ όλα μετρημένος, και 

αυτοελεγχόμενος. 

Με αυτούς που κλαίνε, κλάψε και παρηγόρησέ τους. 

Να σέβεσαι το νόμο και την εξουσία, και να εκπληρώνεις όλες 

σου τις υποχρεώσεις προς το κράτος. 
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Να προσεύχεσαι στο Θεό και να Τον τοποθετείς πάνω 

απ’ όλα. Αν σου χρειαστεί πνευματική συμβολή ή πνευματική 

βοήθεια, απευθύνσου στην Εκκλησία του Χριστού. 

Όταν θα χωρίσουμε, να πας αμέσως στο μοναστήρι της 

Ζίτσα, και όταν μπεις στην εκκλησία θα δεις το μέρος όπου πω-

λούνται κεριά, Εικόνες, βιβλία κι άλλα πράγματα. Αυτού, στο 

ράφι, δίπλα στην πόρτα, υπάρχουν βιβλία. 

 Αγόρασε το πρώτο, το δεύτερο, τρίτο και τέταρτο κατά 

σειρά, και όταν επιστρέψεις από τα Λουτρά στο σπίτι πάρε κι 

εκείνο που έχεις στη συλλογή των απάντων του Βούκ Στεφά-

νοβιτς Κάρατζιτς. Αυτό το βιβλίο είναι η Αγία Γραφή, η Καινή 

Διαθήκη. 

Προσπάθησες κάποτε να τη διαβάσεις, αλλά αμέσως 

την παράτησες καθώς δεν κατάλαβες γιατί στην αρχή γράφει: 

Αυτός γεννάει αυτόν, εκείνος εκείνον κ.ο.κ. και την απέρριψες, 

ως ασήμαντη. Στο μέλλον να διαβάζεις τακτικά αυτό το βιβλί-

ο.». 

Μετά απ’ αυτά τα λόγια ο Άγιος Αρχάγγελος Γαβριήλ 

με σταύρωσε και εξαφανίστηκε. 

 

Επιστρέφω στην καθημερινότητα 

του κόσμου μας 

Ταυτόχρονα, με το σταμάτημα αυτού του οράματος, 

ξύπνησα και πρόσεξα ότι κολυμπούσα στον ιδρώτα, και ότι δεν 

μπορούσα να κινηθώ από κάποια ακατανόητα μεγάλη κούρα-

ση. 

Το ρολόι που ήταν δίπλα μου έδειχνε έξι το απόγευμα! 

Κάτω από την επιρροή αυτού του οράματος, με διαπερ-

νούσαν εναλλασσόμενα αισθήματα χαράς και φόβου, όμως ευ-

χαρίστησα τον Κύριο που με αξίωσε να τα ιδώ όλα αυτά. 

Ενώ ήμουν ξαπλωμένος σε τέτοια αδυναμία και σκεπτό-

μουνα όλα όσα είδα, στις έξι ώρες που πέρασαν, το χέρι μου κι-

νήθηκε προς το πρόσωπο και έκανα το Σταυρό μου! 
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Η κούραση που με κρατούσε σφικτά καρφωμένο στο 

κρεβάτι, εξαφανίστηκε τελείως και εγώ, από τη χαρά που ελευ-

θερώθηκα απ’ αυτό το βάρος, σηκώθηκα αμέσως. 

Αφού περιποιήθηκα τον εαυτό μου κίνησα στη μονή της 

Ζίτσα για τα βιβλία που μου είπε ο Άγγελος - οδηγός μου να αγο-

ράσω. 

Στο μοναστήρι δεν ήταν κανένας, εκτός από έναν καλο-

καμωμένο καλόγερο. Αργότερα έμαθα ότι αυτός ήταν ο πατήρ 

Γεράσιμος. 

Αφού προσκύνησα τις Εικόνες και άναψα κεριά, πλησί-

ασα το ράφι στο οποίο στέκονταν τα βιβλία και ζήτησα από 

τον πατέρα Γεράσιμο να μου δώσει τα τέσσερα πρώτα βιβλία 

της σειράς. 

Εκτός απ’ αυτά τα βιβλία, πήρα άλλα δύο της εκλογής 

μου. Αγόρασα και τον «Ορθόδοξο ιεραπόστολο» και το «Καμπα-

νάκι του Αγίου Σάββα», πάνω στο οποίο ήταν η παράσταση της 

Υπεραγίας Θεοτόκου με τον Ιησού Χριστό. 

Κατά την αναχώρηση, ο καλόγερος με ρώτησε ευγενέ-

στατα από που είμαι. Από φόβο μήπως αποκαλύψω αυτό που 

έζησα, του απάντησα με τραχύτητα, πράγμα για το οποίο ντρέ-

πομαι μέχρι σήμερα: 

«Τί σας αφορά από πού είμαι;», γύρισα και βγήκα από 

την εκκλησία. 

Τα βιβλία που αγόρασα με την συμβουλή του Αγγέλου - 

οδηγού μου ήταν: 

1. Ορθόδοξο Ευχολόγιο. 

2. Βίος του Κυρίου Ιησού Χριστού. 

3. Αναγνωστικό Απολογητικής συνομιλίας για την πί-

στη. 

4. Μικρό Κανονάριο: 

- Ακάθιστος Ύμνος της Υπεραγίας Θεοτόκου 

- Κανόνας στον Άγγελο Φύλακα 

- Κανόνας μετάνοιας. 

Μόλις επέστρεψα στα Λουτρά αμέσως κοίταξα τα βι-

βλία που αγόρασα και διάβασα ως το τέλος, το ίδιο ακόμη εκεί-

νο βράδυ, το Ευχολόγιο και το Μικρό Κανονάριο. 
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Την άλλη μέρα, μεγάλη γιορτή του Αγίου Πέτρου (Με 

το Παλαιό Ημερολόγιο πάνε οι εκκλησίες στη Σερβία), πήγα 

για την πρώτη μου προσευχή στο μοναστήρι της Ζίτσα. Εγκάρ-

δια παρακολούθησα όλες τις Ιερές πράξεις της Αγίας Λειτουρ-

γίας, η δε ψαλμωδία των μοναστριών, ξύπνησε σε μένα, τη θύ-

μηση της γλυκιάς υμνωδίας των Αγγέλων στους ουράνιους 

ναούς. Η καρδιά μου γέμισε από την πιο γλυκιά πνευματική 

χαρά! 

Ευχαρίστησα τον Κύριο που εισήγαγε αλλαγές στην 

αμαρτωλή μου ζωή. Ευχαρίστησα τον Ελεήμονα Θεό που ελέη-

σε εμένα τον αμαρτωλό. 

Ενώ ευχαριστούσα το Θεό, μπροστά από τα μάτια μου 

περνούσε όλη μου η προηγούμενη αμαρτωλή και άδεια ζωή. 

Πουθενά δεν υπήρχε φως, πουθενά στιγμή παρηγοριάς. 

Η υπόλοιπη διαμονή μου στα Λουτρά αφιερώθηκε στην 

πνευματική μου μεταμόρφωση. Παράτησα τις μέχρι πρότινος 

συνήθειές μου για περίπατους, διασκέδαση σε κέντρα και τις 

άλλες κακές αδυναμίες. 

Πέρασα το χρόνο που απόμεινε από τις διακοπές, με 

προσευχή, διάβασμα βιβλίων, και σκέψεις για όλα τα γεγονότα 

που έζησα. 

Όταν επέστρεψα στο σπίτι, σταμάτησα πια να κοιτάζω 

το φλιτζάνι, να διηγούμαι αναξιοπρεπή αστεία και να κάνω άσ-

κοπες συζητήσεις. 

Με τους ανθρώπους ήμουν πάλι χαρούμενος και γελα-

στός, αλλά προτιμούσα τη μοναξιά περισσότερο από κάθε πα-

ρέα. 

Μπροστά στα μάτια μου ήταν συνέχεια η εικόνα αυτού 

που έζησα. Από το μυαλό μου δεν έβγαιναν τα λόγια του Αγίου 

Αποστόλου Πέτρου, ότι πρέπει να χρησιμοποιήσω την υπόλοι-

πη ζωή μου για τη σωτηρία μου. 

Πρόσεχα να μη διηγηθώ τίποτα γι’ αυτό που έζησα, 

προτού περάσουν τρεις μήνες. Ξυπνούσα, διάβαζα προσευχές, 

και έκλαιγα. Στη νηστεία ήμουν σκληρός. Την παραμονή κάθε 

Τετάρτης και Παρασκευής έλεγα στη σύζυγό μου, να μου 
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ετοιμάσει νηστίσιμο φαγητό, ενώ η ίδια και ο γιός μας, μπορού-

σαν να φάνε ότι θέλουν. 

Ήταν παράξενο που η σύζυγός μου δε με ρώτησε ούτε 

μια φορά γιατί νηστεύω, από την στιγμή που επέστρεψα από 

τα Λουτρά. 

Πρώτη φορά μου έθεσε αυτό το ερώτημα δύο μέρες πριν 

από τη συμπλήρωση του τριμήνου της υποχρεωτικής σιωπής 

για το όραμά μου. 

Έτσι, κατά τη διάρκεια του γεύματος, η σύζυγος με ρώ-

τησε: 

«Τί συμβαίνει με σένα; Πάνε τρεις μήνες που έγινες 

άλλος άνθρωπος. Δεν μπορώ να σε αναγνωρίσω. Είμαστε δεκα-

οκτώ χρόνια παντρεμένοι, κι όλο αυτό το διάστημα δε νήστε-

ψες ούτε μια μέρα, για να μην κάνω λόγο για τις Τετάρτες και 

τις Παρασκευές. 

Δε βλέπεις πλέον το φλιτζάνι. Πάνε πλέον εκείνα τα α-

στεία σου. Σταμάτησες να μαζεύεις γυναίκες από τη γειτονιά 

και να τους διηγείσαι διασκεδαστικά ανέκδοτα. 

Τί είναι αυτό που δε μου επέτρεψε να σε ρωτήσω, γιατί 

όλα αυτά, αλλά κάτι μου προέτρεπε να σου ετοιμάζω συνέχεια 

ιδιαίτερα φαγητά;». 

Νάτο! Θεία δύναμη δεν επέτρεψε στη σύζυγό μου να 

με ρωτήσει, ωσότου περάσουν αυτοί οι τρεις μήνες! 

Της απάντησα να κάμει υπομονή μέχρι μεθαύριο και ότι 

τότε θα της τα πω όλα. 

Μετά από δύο μέρες, μαζεύτηκαν η σύζυγος, η αδελφή 

της, και ο γιός μου, για να ακούσουν τη διήγησή μου. Τους τα 

διηγήθηκα όλα με τη σειρά. Σταυροκοπήθηκαν και θαύμασαν! 

Τα πίστευαν όλα. Χωρίς να τους ρωτήσω για τη γνώμη 

τους, τους είπα: 

«Από σήμερα, να σταματήσετε να υβρίζετε. Σας συμ-

βουλεύω να προσεύχεστε στο Θεό και να πηγαίνετε στην εκ-

κλησία. Σας ανακοινώνω ότι από σήμερα θα εορτάζουμε τακτι-

κά την οικογενειακή μας γιορτή της Αγίας Παρασκευής. 
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Σας συμβουλεύω επίσης, και σας παρακαλώ, να νηστεύ-

ετε και να κοινωνείτε, και μένα να μη με παρατηρείτε που θα 

νηστεύω Τετάρτη και Παρασκευή, κι όλες τις άλλες νηστείες. 

Ούτε να με ενοχλείτε όταν προσεύχομαι στο Θεό στο σπίτι.». 

Η σύζυγός μου και ο γιός μου, υποσχέθηκαν ότι θα στα-

ματήσουν να υβρίζουν, ότι θα πιστεύουν στο Θεό, ότι θα κά-

νουν το Σταυρό τους πριν και μετά το φαγητό και πριν τον ύ-

πνο, και ότι θα εορτάζουν την οικογενειακή γιορτή. 

Δε δέχθηκαν να νηστεύουν όλες τις νηστείες, να πηγαί-

νουν στις εκκλησίες και να προσεύχονται το πρωί και το βράδυ. 

Η σύζυγος είπε ότι θα κοινωνεί μία φορά το χρόνο και 

ότι θα αναλάβει η ίδια και ο γιός μας την υποχρέωση να νηστεύ-

ουν τη Μεγάλη Παρασκευή, του Σταυρού και στην Αποκεφά-

λιση του Αγίου Ιωάννου του Βαπτιστή. 

Δεν προσπάθησα να τους εξαναγκάσω σε μεγαλύτερη 

αυστηρότητα για τη σωτηρία της ψυχής τους, αν εκείνοι δεν το 

επιθυμούν με τη θέλησή τους. 

 

Εξομολογούμαι τις αμαρτίες μου και κοινωνώ 

των Θείων Δώρων 

Μετά από μερικές μέρες ταξίδεψα και πάλι στο μονα-

στήρι Ζίτσα, για να εξομολογηθώ, και να κοινωνήσω. 

Προτού κινήσω, σκέφτηκα αρκετά σε ποια εκκλησία να 

πάω. Βάρυνε η γνώμη ότι καλύτερα ήταν να πάω εκεί όπου και 

μου συνέβη το γεγονός. 

Όταν έφτασα στο μοναστήρι, παρακάλεσα μια καλό-

γρια να με αναγγείλει στον επίσκοπο Βασίλειο, γιατί επιθυμού-

σα να εξομολογηθώ και να κοινωνήσω και αισθανόμουν την α-

νάγκη να το πράξω μπροστά του. 

Της είπα με συντομία, τι έζησα, και ότι γι’ αυτό παρα-

καλούσα τον επίσκοπο να με δεχθεί. 

Μετά από σύντομη αναμονή, πήρα την άδεια να μπω 

στο γραφείο του επισκόπου. Όταν μπήκα με περίμενε όρθιος. 

Προσκύνησα και είπα: 
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«Ο Θεός βοηθεί.», και εκείνος απάντησε: 

«Ο Θεός σε βοήθησε παιδί μου!». 

Κατόπιν ασπάστηκα το Σταυρό, του φίλησα το χέρι και 

είπα: 

- «Σεβασμιώτατε, ευλογείτε.». 

- «Ο Θεός να σε ευλογεί παιδί μου.», απάντησε ο επί-

σκοπος. 

Αντιλήφθηκα ότι ήταν ανήσυχος και με ήρεμη φωνή μου 

παρότρυνε να καθίσω. 

Με ρώτησε από που κατάγομαι και του απάντησα ότι 

γεννήθηκα στη Ζακούτα και ότι από πολύ νωρίς ζω στο Κρα-

γκούγιεβατς. 

Σ’ αυτή μου την απάντηση χαμογέλασε ευγενικά και 

μου είπε: 

«Γεννήθηκες στην επαρχία μου.». 

Στη συνέχεια της συζήτησης ο επίσκοπος ενδιαφέρ-

θηκε εάν έχω οικογένεια, που εργάζομαι και στο τέλος αυτής 

μας της γνωριμίας με παρακάλεσε να του διηγηθώ υπομονετικά 

και χωρίς συγκίνηση τα πάντα γι’ αυτό που έζησα. 

Διηγήθηκα από την αρχή ως το τέλος τι μου συνέβη. 

Ενώ μιλούσα, με κοιτούσε προσεκτικά και άκουγε. Από καιρού 

εις καιρόν, έκανε το Σταυρό του, θαύμαζε και ευχαριστούσε το 

Θεό για το έλεός Του και το δώρημά του λέγοντας: 

«Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον!», και «Κύριε, μεγάλη 

είναι η δύναμή Σου, το κράτος και το έλεός Σου.». 

Όταν τα άκουσε όλα, μου είπε ότι η ψυχή μου, σύμφωνα 

με όλα, ήταν έξω από το σώμα, ότι είχα προσωρινά πεθάνει, 

ενώ συνέβαιναν όλα αυτά. 

«Και τώρα να σε ρωτήσω, αν είσαι πνευματικά προετοι-

μασμένος για εξομολόγηση.», μου είπε ο επίσκοπος. 

Αφού του απάντησα καταφατικά μου είπε να ασπασθώ 

το Σταυρό και την Εικόνα και να γονατίσω. 
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Κατόπιν ο επίσκοπος παίρνει το επιτραχήλιο, μου καλύ-

πτει το κεφάλι και λέγει: 

«Ντούσαν, υιέ μου, τώρα εξομολογήσου όλες σου τις 

αμαρτίες. Μην κρύψεις τίποτα. Εγώ θα σε ακούσω, θα σου 

διαβάσω την ευχή της συγχώρεσης και θα δεχθείς την Αγία 

Κοινωνία, το Σώμα και το Αίμα του Χριστού, και ο Κύριος θα σε 

συγχωρήσει. Πες ελεύθερα όλες τις αμαρτίες που διέπραξες με 

έργα, με λόγια ή με τη σκέψη, σε όλη σου τη ζωή, μέχρι τη 

στιγμή αυτή. Μη φοβηθείς ότι θα μιλήσω σε κάποιον για τις 

αμαρτίες σου. Αυτά θα τα ξέρει μόνο ο Κύριος και εγώ, που σε 

εξομολογώ. Εμείς που εξομολογούμε έχουμε χρέος να φυλά-

γουμε το μυστικό.». 

Αυτά τα λόγια με ελευθέρωσαν τελείως και λεπτομερει-

ακά εξέθεσα όλες μου τις αμαρτίες. Στη διάρκεια της εξομολό-

γησης άρχισα να κλαίω, να αναστενάζω, παρα-καλώντας τον 

Κύριο να με συγχωρήσει και τη Μητέρα του Θεού, γιατί και Ε-

κείνη την έβριζα όπως και τον Κύριο. 

Αφού διηγήθηκα όλα όσα γνώριζα για τις αμαρτίες μου, 

ο επίσκοπος Βασίλειος διάβασε πολύ ώρα την ευχή πάνω από 

το κεφάλι μου και πολλές φορές με ρώτησε αν μετανοώ για όλες 

τις αμαρτίες που διέπραξα. 

Μέσα από κλάματα του απαντούσα από το βάθος της 

καρδιάς και της ψυχής και υποσχόμουν ότι στο μέλλον θα φυ-

λάγομαι από κάθε αμαρτία. Όταν τελείωσε την ευχή, 

κατέβασε το πετραχήλι από το κεφάλι μου και εγώ πάλι ασπά-

σθηκα το Σταυρό και την Εικόνα. 

Αμέσως μετά ο επίσκοπος με μύρωσε και άρχισε να δια-

βάζει την ευχή πριν από την Αγία Μετάληψη. 

 

Αισθάνομαι καινούριος άνθρωπος, 

πολύ διαφορετικός από τον παλιό 

Όταν δέχθηκα την Αγία Μετάληψη, αισθάνθηκα απε-

ρίγραπτη ηδύτητα και ξαλάφρωσα. 

Η κατάσταση που ζει κανείς μετά από πραγματική, ει-

λικρινή εξομολόγηση, είναι αδύνατον να περιγραφεί. 
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Η χαρά, η ευτυχία, η ικανοποίηση και το ξαλάφρωμα, 

καταλαμβάνουν και γλυκαίνουν την ψυχή. Ο άνθρωπος αισθά-

νεται σα να γεννήθηκε εκ νέου. 

Όταν εμπιστεύτηκα στον επίσκοπο πως αισθάνομαι εί-

πε: 

«Ντούσαν, γιέ μου, αυτό είναι σημάδι ότι ο Θεός σου 

συγχώρησε όλες τις αμαρτίες και από σήμερα μην αμαρτήσεις 

πλέον. Ότι είδες και άκουσες είναι μεγάλο και πιστεύω ότι από 

τώρα, τίποτε πλέον δε θα τραβήξει το νου σου να αμαρτήσεις 

και είσαι καλότυχος.». 

Στο τέλος, δέχθηκα από τον επίσκοπο πολλές διδα-

κτικές συμβουλές. Μου είπε να σκέφτομαι πιο συχνά το θα-

νατο, γιατί όποιος τον σκέφτεται αμαρτάνει λιγότερο. 

Μου είπε να μη φοβάμαι για τη συντομία αυτής της 

γήινης ζωής, για την οποία μου μίλησαν ο Άγιος Απόστολος και 

ο Αρχάγγελος Γαβριήλ, γιατί αυτοί εννοούσαν ότι η επίγεια η 

ζωή είναι σύντομη σε σχέση με αυτή της αιωνιότητας. Ακόμη, 

μου επισήμανε ότι μπορεί να ζήσω και εκατό χρόνια, και να 

προσεύχομαι στο Θεό, σα νάταν να πεθάνω αύριο. 

Είμαι πανευτυχής που το έλεος του Θεού με επέστρεψε 

στο δρόμο της πίστης, και που μπορώ να ευχαριστώ τον Κύριο 

μ’ όλη μου την καρδιά και τη ψυχή, για όλα τα βραβεία, τις υπο-

μνήσεις και τις τιμωρίες που μου απευθύνει κατά την Αγία Του 

Πρόνοια! 

Παρακαλώ το Θεό να έχουν εμπιστοσύνη στην αλήθεια 

για την πνευματική μου αναγέννηση, όλοι όσοι την γνωρίζουν, 

και να αποκαλυφθεί και σ’ αυτούς, όπως και σε εμένα, ο δρόμος 

της σωτηρίας της ψυχής. 

Χάρη σε σας, και ειρήνη, από τον Κύριο ημών Ιησού Χρι-

στό! Αμήν! 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Διαβάζοντας κανείς την ωραία αυτή κατάληξη που είχε 

για τον Σέρβο ανάπηρο πολέμου Ντούσαν, όλη αυτή η 

πρωτόγνωρη εμπειρία, αναλογίζομαι πόσο πολύ αγαπάει ο 

Θεός τον Άνθρωπο! 
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Πόσο νοιάζεται για την χαμένη δραχμή και για το χαμέ-

νο πρόβατο! 

Κατά την γνώμη μου, η αγάπη αυτή δεν έχει προηγού-

μενο, ούτε και μπορεί να συγκριθεί με καμιά άλλη αγάπη. Δεν 

υπάρχει είδος συγκρίσιμο. 

Τι σοφίζεται αυτή η αγάπη του Θεού για να μη χαθεί 

καμιά ψυχή! 

Ακόμη και τον Παράδεισο και την Κόλαση του έδειξε 

για να τον κάμει να μετανοήσει! 

Αρκεί να σωθεί! 

Είμαστε όπως λέγουν οι Πατέρες της Εκκλησίας αν-

απολόγητοι έναντι αυτής της αγάπης του Θεού. 

Και όπως είπε κάποτε ο Χριστός στους μαθητές Του «ότι 

εσείς βλέπετε πράγματα που Βασιλιάδες, Άρχοντες και Προ-

φήτες περίμεναν να τα δούνε χρόνια και χρόνια και τελικά έφυ-

γαν από τον κόσμο χωρίς να προλάβουν να τα δούνε.». 

Έτσι και εμείς, τώρα βλέπουμε «πράγματα και θαύ-

ματα» κι ακόμα - ακόμα απόκρυφα και επτασφράγιστα μυστικά 

του άλλου κόσμου βλέπουμε να αποκαλύπτονται σε ταπεινούς 

και αμαρτωλούς μόνο και μόνο για να σώσει την ψυχή τους και 

για να μας επαναφέρει όλους μας σε «οδό σωτηρίας». 

Αυτή η αγάπη φέρνει δάκρυα συγκίνησης και αιώνιας 

ευγνωμοσύνης σε όλους μας όπως έφερε δάκρυα μετάνοιας 

στον Ντούσαν όταν άκουσε μέσα στην εκκλησία από τους ψά-

λτες το Χερουβικό άσμα: 

«Οι τα Χερουβείμ μυστικώς εικονίζοντες…». 

Λογικό είναι έπειτα από όλα αυτά ο κάθε Ντούσαν (που 

ο καθένας μας είναι και ένας Ντούσαν) να αναφωνεί εκείνο 

που λέγει το Ευαγγέλιο: 

- Κύριε σ’ ευχαριστώ γι’ αυτή την αγάπη Σου  προς εμέ-

να τον αμαρτωλό. 

Σ’ ευχαριστώ γιατί μια τέτοια Αγάπη μόνο Εσύ μπορείς 

να σοφιστείς και να μου δώσεις. 
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«Σ’ ευχαριστώ γιατί απέκρυψες ταύτα πάντα από σο-

φών και συνετών και απεκάλυψες αυτά νηπίοις.» (Λουκά ι´, 

16-21). 

Όπως έκανες σ’ εμένα τον αμαρτωλό τον Ντούσαν, τον 

κάθε Ντούσαν … 

 

Με αγάπη Χριστού 

Ιωάννης Στόγιας 

Δάσκαλος 

 

Παγγαίου 5 

Δράμα Τ.Κ. 66100 

Τηλ. 25210-31148 
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ΙΩΑΝΝΟΥ Β. ΣΤΟΓΙΑ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ 
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Τρία λόγια για το βιβλίο 

Ο πρώτος είναι ότι ο Παπά - Στέφανος ο Σέρβος ήταν 

εντελώς μόνος στην Πατρίδα μας. Ήρθε, έζησε, έφυγε. 

Ο δεύτερος είναι ότι όλοι όσοι τον γνωρίσαμε αισθανό-

μαστε την αγάπη του να μας σκεπάζει. 

Και ο τρίτος είναι ότι δυστυχώς δεν διασώθηκε το γρα-

πτό του Έργο. Και ήταν μεγάλο. Αξιόλογο. Κάηκε μαζί με την 

καλύβα του. 

Απ’ όσα μας είπε, εκείνα που θυμόμαστε, έχουμε καθή-

κον να τα περισώσουμε τουλάχιστον. Ο Θεός ξέρει αν θα χρη-

σιμεύσουν. Ο Θεός ξέρει αν θα φέρουν κάτι καινούργιο. Όμως 

το καταθέτω προς τον πονεμένο άνθρωπο που τόσο πολύ αγα-

πούσε. Προς ωφέλεια και προβληματισμό. 

 

Με αγάπη Χριστού 

Ιωάν. Στόγιας 

 

 

π. Στέφανος στα Καρούλια πάνω στον αγώνα του 
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Το σήμερα 

δε μοιάζει με το χθες 

Όταν στις 30 Νοεμβρίου του 2001 (γιορτή του Αγ. Αν-

δρέου) το βαπόρι κατέβασε στα Καρούλια στον Αρσανά (στα 

Κατουνάκια) το σήμερα δεν έμοιαζε σε τίποτα με το χθες. Το 

χιόνι που είχε πέσει άφθονο από βραδύς, σκέπαζε όλο τον Άθω-

να. Παντού άσπριζε, παντού έφεγγε, παντού έλαμπε. Τα καλ-

ντερίμια γλιστρούσαν αρκετά. Από τα δένδρα πάνω και από 

τους θάμνους έπεφτε το χιόνι τούφες - τούφες. Γλιστρούσε. Δύο 

μαυροκότσιφες πέταξαν ξαφνιασμένοι που τους χάλασα την η-

συχία. Τρύπωσαν μέσα σε κάτι πουρνάρια. Το σπίτι του Παπά 

- Στέφανου δεν ήταν μακριά από τη θάλασσα. Άλλα σπίτια εκεί 

κοντά δεν υπήρχαν τότε. Γύρω ψυχή πουθενά δεν φαινόταν. 

Όλοι λούφαζαν στα ασκηταριά τους, απολαμβάνοντας ίσως το 

χιονισμένο τοπίο. Σπάνια άλλωστε χιονίζει τόσο χαμηλά. 

Ο νεοεκλεγείς θυμάμαι τότε πρόεδρος της Ρωσίας Πού-

τιν που θέλησε τη χθεσινή μέρα να επισκεφθεί το Άγιον Όρος 

(το ρωσικό) δεν μπόρεσε τελικά να έρθει, να προσκυνήσει. Διό-

τι η θάλασσα είχε τεράστια κύματα. Οι δρόμοι ήταν ακατάστα-

τοι από την χιονοθύελλα που μαίνονταν. Και η ομίχλη σκέπαζε 

τα πάντα. Πλήρης ακινησία μεταφορικών μέσων, ούτε καράβι, 

ούτε αυτοκίνητο, ούτε ελικόπτερο. Όλα ήταν ακινητοποιημέ-

να. Μόνο με τα πόδια μπορούσες να πας κάπου. Το σήμερα ό-

μως δε μοιάζει ποτέ με το χθες. Κατέβηκα μόνος μου από το 

πλοίο. Η καλύβα του Παπά - Στέφανου του Σέρβου ήταν κι αυτή 

άδεια σήμερα. Είχε μόλις λίγες μέρες που είχε κοιμηθεί στη Σερ-

βία. Ήταν Εισόδια της Θεοτόκου που κοιμήθηκε. Αυτή η καλύ-

βα που πάντα ήταν γεμάτη από κόσμο (επισκέπτες) ήταν ά-

δεια. Εξήνθησε η έρημος… όπως ένα κρίνο Κύριε …  

 

† † † 
 

Μια πιστή γατούλα 

Για πρώτη μου φορά και τελευταία είδα την καλύβη 

του Παπά - Στέφανου χιονισμένη. Γιατί σήμερα εκεί δεν 
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υπάρχει πια τίποτα πλέον που να θυμίζει παπα-Στέφανο. Ούτε 

καλύβα, ούτε βιβλία, ούτε καπνισμένα κουζινικά και τοίχοι 

μαυρισμένοι. Η γατούλα του, μια όμορφη ολόασπρη γατούλα 

ήρθε και τρίφτηκε μέσα στα πόδια μου. Δεν ξέρω το γιατί. Είχε 

μείνει μόνη της. Θυμάμαι όμως πως τριβόταν τότε μέσα στα πό-

δια του γέροντα όταν εκείνος ακόμη ζούσε. 

Είχε και μια νάυλον κόκκινη μπαλίτσα ο γέροντας και 

την πετούσε και αυτή έτρεχε και την μπλόκαρε όπως κάνουν 

οι τερματοφύλακες στα γήπεδα. Και εμείς όλοι γελούσαμε με 

τα καμώματά της και τις ικανότητές της. Μου έλεγε ο γέρο-

ντας ότι έπαιζε κάποτε για λίγο κι αυτός ποδόσφαιρο στην 

ΜΠΕΟΓΡΑΝΤ (Βελιγραδίου) πριν ασκητέψει ακόμα. Πριν 

ντυθεί τα ράσα. Η γατούλα νιάου - νιάου στριφογύριζε γύρω μου 

ίσως και να τον έψαχνε ακόμη δεν ξέρω. 

Κάτι ζητούσε πάντως από μένα. Τριβόταν, με κοίταζε 

στα μάτια αλλά δεν φάνηκε να ηρεμεί. Τον γύρευε, μάλλον. Της 

μίλησα τότε όπως εκείνος της μιλούσε τότε που ζούσε. 

– Σάνυ, Σάνυ άντε Σάνυ! - της είπα. Πού είναι τώρα ο 

Παπά - Στέφανος που τόσο πολύ σε αγαπούσε και έσπαζε την 

μονοτονία της ερημιάς μαζί σου; Πού είναι ο παπά - Στεφάν; 

Σκέψεις και αναμνήσεις περιτριγυρίζουν τον άνθρωπο. 

Το σήμερα δε μοιάζει σε τίποτα με το χθες. Εγώ και η γατού-

λα, η Σάνυ! Ο μεγάλος απών· ο Παπά - Στέφανος ο Σέρβος! 

 

† † † 
 

Ακόμα και τα βράχια πέφτουν 

Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά ήρθε και έπεσε ε-

κείνες τις μέρες από ψηλά και ένας τεράστιος βράχος ίσα με μι-

σή καρότσα φορτηγού πράγμα και έκλεισε και την μικρή του 

πόρτα. Μια για πάντα. Ανεπιστρεπτί. 

Ατελείωτες οι βουλές του Κυρίου και ανεξερεύνητες. 

Σκέφτομαι! Καλά τόσα χρόνια μισός αιώνας ζωής ο π. Στέφα-

νος εδώ μέσα δεν έπεσε ούτε ένα λιθάρι. Και τώρα που έφυγε 

ακόμη και τα βράχια ξεκολλάνε και πέφτουν! Βρε μυστήρια 
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πράγματα που σαν συναντά κανένας στα μονοπάτια της ζωής. 

Ανεξιχνίαστα, όντως τα κρίματα του Θεού. Άντε τώρα να βγά-

λεις άκρη. 

Κάθισα εκεί απ’ έξω για λίγο και συλλογίστηκα. Τι τελι-

κά μένει απ’ όλη αυτή την τύρβη της ζωής! Έβλεπα τα πάντα 

με απορία. Έρημη και άδεια η καλύβα. Κανένας πια μέσα στο 

σπίτι. Και ένας θεόρατος βράχος να κλείνει και τη δίοδο. Μέχ-

ρις εδώ! Ίσως βρεθεί σκέφτηκα κάποτε κάποιος κάποια μέρα 

και αναποδογυρίσει αυτό το βράχο. Αν μπορέσει βέβαια! Μπο-

ρεί να μη βρει εκεί σπαθιά και σφενδόνα όπως βρήκε τότε στην 

αρχαιότητα ο Θησέας αλλά ίσως μπορεί να βρει άλλα όπλα. 

Πνευματικά. Πολύ πιο πολύτιμα και πολύ πιο χρήσιμα για τον 

αγώνα της ζωής. Έτσι νομίζω. Όπλα ίσως να μην υπάρχουν, ό-

πως τότε. Αλλά σίγουρα κάτω απ’ αυτή την πέτρα θα βρει έναν 

ασκητή με εγκράτεια που διακρίθηκε για τον αγώνα του, για 

την άσκησή του, για την αγάπη του προς τον πλησίον, τον αν-

θρωπο για την υπομονή του και το ειρηνικό χαμόγελό του. Σπά-

νια πράγματα θα μου πείτε σήμερα. Δυσεύρετα. 

 

† † † 
 

Πάντα χαρούμενος 

Ίσως και γι’ αυτό όλοι τον αγαπούσαμε. Πού την εύρι-

σκε αλήθεια εκείνη την αντοχή, τη γαλήνη, την ειρήνη, την σι-

γουριά, το χαμόγελο; Εκεί μέσα στα κάθετα εκείνα βράχια. 

Μας διόρθωνε με αγάπη. Μας δίδασκε με χαμόγελο. Μόλις έ-

λεγες «διψώ», πεταγόταν όρθιος. 

– Τώρα - τώρα πάω, θα σου φέρω νερό! Κι έφευγε τρέχο-

ντας να σου φέρει νερό. Σαν μικρό παιδί. Δεν περίμενε. Κι εμείς 

ντρεπόμασταν γιατί κουραζόταν για μας. Και γύριζε πάντα χα-

ρούμενος κεφάτος φορτωμένος με κεράσματα και νερό. 

– Κρύο νερό και λουκούμι κάνει καλό στην καρδιά! – έ-

λεγε χαμογελόντας. Περνάει η στενοχώρια. 

Το νερό του ήταν πάντα δροσερό γιατί μαζεύονταν με-

σα σε μια τρύπα ενός βράχου. 
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Είχε δύο τέτοιες δεξαμενές μέσα στην κόψη του βρά-

χου. Αυτές γέμιζαν από νερό της βροχής. Άλλο νερό εκεί γύρω 

δεν υπήρχε εκτός από αυτό το βρόχινο που το μάζευε το χειμώ-

να. Στη σπηλιά που κατοικούσε έβλεπε κανείς μαυρισμένους 

τοίχους από παλαιότερους ασκητές που έζησαν εκεί πριν δια-

κόσια και τριακόσια χρόνια. 

Ήταν μια φοβερή εμπειρία μέσα στην σπηλιά εκείνη. 

Πολύ απλή και πολύ κρυφή. Χειμώνα-καλοκαίρι δε είχε πάντα 

την ίδια θερμοκρασία. Γύρω στους 16°-18° βαθμούς Κελσίου. Το 

καλοκαίρι είχε εκεί και μια ξύλινη παλέτα και ξάπλωνε για λίγο 

εκεί. Γιατί πιο έξω είχε φοβερή ζέστη. Τη νύχτα όμως δρόσιζε. 

Ήταν καλά. Ήθελες και κουβέρτα. Κατεβάζει δροσιά ο Άθω-

νας! 

 

† † † 
 

Έζησε φτωχός 

 

Παπά - Στεφάν, νέος ακόμη 

Ο Παπά - Στέφανος υπήρξε σκάνδαλο πτώχειας. Αλλά 

βέβαια εμένα μου έμπαιναν πειρασμοί: 

– Μα τί τα κάνει τόσα χρήματα που του έρχονται; Κι 

έκανα διάφορες υποθέσεις μέσα μου. Έπεσα όμως πολύ έξω 

στις πονηρές μου σκέψεις. 

Φαίνεται ότι κάποτε «διάβασε» τον προβληματισμό 

μου και μια μέρα συζητήσεως γενομένης μου λέει: 

– Κύριο Γιάννη, χιλιάρικα παίρνω, χιλιάρικα δίνω. 
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Πεντοχίλιαρα παίρνω, πεντοχίλιαρα δίνω. 

Τότε εν τω μεταξύ δεν είχανε κυκλοφορήσει ακόμη τα 

δεκαχίλιαρα. Δεν έκαμνε ποτέ δηλαδή ψιλά τα χοντρά για να 

δώσει ελεημοσύνη. Έδινε ότι έπαιρνε! Στο ίδιο νόμισμα. Και 

θυμήθηκα τότε τα λόγια του Χριστού στο Ευαγγέλιο που 

μιλάει για την υποκρισία των Φαρισαίων που τους λέει: 

«Αποδεκατίζετε το δυόσμο και τον άνηθο για να δώσετε 

στους φτωχούς αλλά από τα άλλα αγαθά (εννοεί τα πανάκριβα 

μέταλλα) εκεί κάνετε “το κορόιδο”». 

Και το πιο σπουδαίο ήταν απ’ όσο κατάλαβα, όταν έ-

παιρνε λεφτά είτε από επισκέπτες είτε από επιταγές, κοίταζε 

αμέσως να τις ξαποστείλει την ίδια κι’ όλας μέρα. Δεν τα κρα-

τούσε. Το πρωί δεν είχε πάνω του ούτε μια δραχμή! Πλήρης α-

κτημοσύνη. Ευλογημένη ανασφάλεια! Την ελπίδα του είχε ένα-

ποθέσει στο Θεό. 

 

† † † 
 

Τῇ πτωχείᾳ τά πλούσια 

Κι αυτό πως το κατάλαβα. Ένα πρωί κατέβηκε στο κε-

λί του και μόλις με είδε μου λέγει: 

– Κύριο Γιάννη, Παπά - Στέφανος έχει ανάγκη ένα δα-

νεικό πεντοχίλιαρο! 

Κατά τύχη δεν είχα πάνω μου καθόλου χρήματα εκτός 

από τα εισιτήρια για να φύγω έξω. 

Λέω: Πάτερ λυπούμαι δεν έχω ούτε φράγκο. 

Στεναχωρέθηκε πολύ. Κι εγώ στεναχωρέθηκα βέβαια. 

Μου λέει: Ήθελα να τα δώσω σ’ ένα φυλακισμένο. Μου 

έφερε χθες κάτι σταυρουδάκια κι έρχεται τώρα με το πλοίο. Και 

τον υποσχέθηκα να τα δώσω, να τα πληρώσω. 

Κάτι μουρμούρισε τότε δεν ξέρω τι ακριβώς είπε και α-

πομακρύνθηκε λίγο, και σε λίγο ανοίγει η εξώπορτα και μπαίνει 

ένας μοναχός πατέρας από τα ασκηταριά πάνω και του λέγει: 
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– Πάτερ Στέφανε πάρε αυτό το πεντοχίλιαρο, σου το 

στέλνει μια γυναίκα από Θεσσαλονίκη! Ελένη τη λένε. 

Άλλη μια φορά μου έδωσε ένα φάκελο με λεφτά μέσα 

να τα ταχυδρομήσω στην ΠΕΦΙΤ (Πολύτεκνοι). Αλλά φαινό-

ταν καθαρά ότι μέσα είχε χρήματα: 

– Πάτερ, του λέγω, θα τα κλέψουν τα λεφτά… Φαίνο-

νται! Και εκείνος ο ευλογημένος τι μου απάντησε! 

– Αν είναι πιο φτωχοί απ’ αυτούς που τα στέλνω, ε τότε 

χαλάλι τους. Ας τα πάρουν! 

 

† † † 
 

Τα δύσκολα έπονται 

Απ’ εδώ και πέρα έλεγε μην περιμένετε χαρούμενες 

και ευτυχισμένες μέρες. Απ’ εδώ και πέρα έρχονται πιο δύσκο-

λα, έλεγε. Έρχονται δοκιμασίες. 

Προσπαθούσε να μας θωρακίσει πνευματικά και προ-

βληματίσει με γραφές και περικοπές από τα ιερά κείμενα. 

Όμως οι καλοί άνθρωποι δεν έχουν να φοβηθούν τίποτε 

έλεγε. 

 

† † † 
 

Θα προσεύχομαι 

για τους καλούς ανθρώπους 

Θα κάνω προσευχή για καλούς ανθρώπους έλεγε. Και 

θυμήθηκα τώρα εκείνο που λέει το Ευαγγέλιο: Ότι αν δεν συ-

ντόμευαν τα χρόνια εκείνα (που λέει ότι εκολοβώθησαν οι ημέ-

ρες) ούτε ένας άνθρωπος δεν θα σωζόταν. Ψυχή ζώσα, που λέει 

ο λόγος. Τόσο δύσκολα είναι τα πράγματα 

† † † 
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Ο λόγος του 

Ο λόγος του ήταν πάντα ειρηνικός. Ποτέ δεν νευρία-

ζε. Ποτέ δεν έβριζε ούτε του ξέφευγαν από το στόμα του οι συ-

νηθισμένοι απρεπείς χαρακτηρισμοί. Οι λέξεις «βλάκας», «ανό-

ητος» και άλλες τέτοιες που ακούγονται τα χρόνια αυτά, εγώ 

τουλάχιστον ποτέ δεν άκουσα απ’ τον Παπά - Στέφανο. Έλεγε 

μόνο ενίοτε τη λέξη «μασόνοι», όταν ήθελε να χαρακτηριστεί 

κάποιους που ήθελαν το κακό της ανθρωπότητος ή και της Ορ-

θοδοξίας. Ποτέ δε φλυαρούσε. Ήταν πάντα συγκεκριμένος, πο-

τέ δεν μακρηγορούσε σε αοριστολογίες. Όταν ήταν κάτι δύσκο-

λο να το διδάξει, έφερνε πάντα παράδειγμα. 

Ήταν πάντα ευγενικός και ποτέ δεν σε πρόσβαλε. Π-

άντα καλοσυνάτος με το χαμόγελο στα χείλη. 

Ούτε άφηνε υπονοούμενα, ούτε έκανε πλάγια πράγμα-

τα. Ότι ήταν να στο πει, το έλεγε στα ίσια. Αλλά με τρόπο. Εάν 

νόμιζε ότι θα σε στεναχωρούσε κάτι, προτιμούσε να μην το πει. 

– Δε θέλω να στεναχωρήσω άνθρωπο, έλεγε. Και ειδι-

κά μέσα στην καλύβα μου. Εάν κάπου δεν τον άκουγαν και δεν 

τον πρόσεχαν, προτιμούσε να φύγει. Έδινε πάντα ειρηνικό τέ-

λος. Χωρίς φασαρίες και νεύρα. 

 

† † † 
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Πλούσια χαρίσματα 

Όταν μιλάμε για Παπά - Στέφανο ας μη νομίσει κά-

ποιος ότι μιλάμε για κάποιο αγαθό γεροντάκι. 

Μέχρι τα τελευταία του ήταν δυνατός στο πνεύμα και 

πολύ χαρισματούχος. Ο γέροντάς του ο μεγάλος Ιουστίνος Πό-

ποβιτς τον Παπά - Στέφανο ονόμαζε ΜΠΟΥΛΝΤΌΖΑ. Κι αυτό 

γιατί είχε τρομερή δύναμη. Χοντρούς σπάγγους τους έσπαζε με 

την πρώτη. Καταπληκτική δύναμη. Εντυπωσίαζε. Τότε είχαν 

πρωτοεμφανιστεί μπουλντόζες. 

Ήταν επίσης συνασκητής με τον σημερινό Πατριάρχη 

της Σερβίας ΠΑΥΛΟ. Ο Πατριάρχης Σερβίας Παύλος απαλ-

λάχτηκε των καθηκόντων του λίγο μετά το Πάσχα του 2008 

λόγω γήρατος. Κοιμήθηκε τέλη Νοεμβρίου 2009. Αιωνόβιος στα 

χρόνια! 

Μου έλεγε κάποτε πως πέρασε τα μουσικά διαγωνίσμα-

τα με καθηγητή τον Πατριάρχη ΠΑΥΛΟ. «Έμαθα πολύ καλά 

τις 2-3 σειρές σ’ ένα τροπάριο με νότες βυζαντινές. “Μόνο την 

αρχή ήξερα, όμως κι όταν άρχισα να ψάλλω”, έλεγε “το έκανα 

τόσο δυνατά και τόσο κινητικά (κουνούσα χέρια και πόδια), ώ-

στε ο Παύλος δεν άντεξε και μου λέει: 

– Φτάνει, φτάνει μας ξεκούφανες, περνάς στην παρα-

κάτω τάξη…!». Έτσι πέρασε τις εξετάσεις. Μουσικά όμως (Βυ-

ζαντινή μουσική) δεν ήξερε ντιπ. 

 

 

Ο Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς θεο- 

λογών εν προσευχή και νηστεία 
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Ο πρόσφατα ανακηρυχθείς Άγιος της Σερβίας πατήρ 

Ιουστίνος Πόποβιτς & γέροντας του Παπά-Στέφανου 

του Σέρβου του Καρουλιώτου (Μίλκοβιτς) 

 

Μοναχοί δραπέτες 

Το σπίτι του Παπά - Στέφανου όπως μου έλεγε, έβγαλε 

πέντε παπάδες συνολικά, όπως επίσης μου έλεγε ότι γεννήθη-

κε το 1922. Το 1938 πήγε για πρώτη φορά στο μοναστήρι της 

Στουντένιτσα, το οποίο όπως θυμόταν ήταν σε καταπληκτική 

τοποθεσία. Με ποτάμια γύρω - γύρω και ωραία δάση. Μετά τον 

Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο όπως και στην Ελλάδα επεκρά-

τησε και εκεί αναρχία. Όλοι ήθελαν να έχουν το επάνω χέρι. 

Και ως γνωστόν η μεγάλη Σερβία είχε και έχει και αυτή ειδών - 

ειδών ράτσες και θρησκείες. Άσε από πολιτικά κόμματα! Τότε 

σε εκκαθαριστικές επιχειρήσεις που έγιναν εκεί τους κυνήγη-

σαν κι’ αυτούς. Ο Παπά - Στέφανος κι ένας άλλος μοναχός έπε-

σαν μέσα σε ποτάμι, για να περάσουν απέναντι να γλιτώσουν. 

Κι από πάνω τους γάζωναν με ριπές αυτομάτων όπλων. Κατά-

φεραν όμως να ξεφύγουν κολυμπώντας και έτσι τελικά έφθα-

σαν στην Ελλάδα. Ήταν το 1955. Έτσι βρέθηκαν στο Άγιον Ό-

ρος. 
 

† † † 
 

Έργα των Ελλήνων 

Έλεγε κάποιος κάνοντας λογοπαίγνιο: «Τους Έλληνες 

να τους έδενες και ποτέ να μην τους έλυνες». 
 

Όταν λοιπόν άρχισε να συρρέει κόσμος στην καλύβα 

του, τότε άρχισαν και οι διαβολές. Κάποιοι πειράχτηκαν αντί 

να χαρούν. Ότι τάχα είναι κατάσκοπος των Κομμουνιστών. 
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Επειδή στα μέρη παλιά έζησε ένας μεγάλος κατάσκοπος των 

Εγγλέζων και παρακολουθούσε τις κινήσεις του Γερμανικού 

στόλου (Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος). 
 

Άρα και αυτός κατάσκοπος είναι! Ένας νέος κατάσκο-

πος. Ένας καινούργιος Πιοριφόρυ! 
 

Από φαντασία εμείς οι Έλληνες είμαστε πρωταθλητές. 

Ήθελαν λοιπόν να τον διώξουν. Και Βρήκαν πρόσχημα την μι-

κρή καλύβα που του έχτισε μια εταιρεία γεωτρήσεων. Δώρο! 
 

Αυτό ήταν, ενεργοποιήθηκαν μερικοί και έβαλαν μπρο-

στά την Αστυνομία να βγάλει το φίδι. 
 

Ήρθε η Αστυνομία: «Είπε ο Παπαδόπουλος να το κατε-

δαφίσουμε το κτίσμα.». Διότι καταστρέφει το περιβάλλον. 
 

Ρωτάει ο Παπά - Στέφανος: 
 

– Ποιό είναι Παπαντόπουλο, να πάω εγώ να παρακαλέ-

σω! 
 

– Α! Δεν μπορείς, του έλεγαν. 
 

Ερχόταν ο καημένος και μας έλεγε: 
 

– Παπαντόπουλο, κακό άνθρωπο. Θέλει ρίξει καλύβα! 
 

Δικτατορία ήταν, που να βγάλεις άκρη. 
 

Όμως είχε εκεί μέσα και ανθρώπους που έβλεπαν όλο 

αυτό το κυνηγητό και τον πονούσανε. Χωρίς λόγο μάλιστα, α-

γανακτούσανε. Έτυχε λοιπόν εκείνο τον καιρό να γίνει πολιτι-

κή αλλαγή στην Ελλάδα. Έπεσε η δικτατορία. 
 

Δεν ξέρω αν βοήθησαν σ’ αυτό και οι προσευχές του 

Παπά - Στέφανου, που λογικό είναι να παρακαλούσε το Θεό να 

«σωθεί» η καλύβα του! 
 

Ένα πρωί λοιπόν, καθώς ερχόταν το καραβάκι της γραμ-

μής. Και να είναι ένας άνθρωπος μέσα στο Καράβι  και να φω-

νάζει συνέχεια από κάτω. Και να τον ακούνε όλοι: 
 

– Παπά - Στέφανε μη στεναχωριέσαι άλλο. Έπεσε Πα-

παντόπουλο! 
 

 

※   ※   ※ 
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Εμείς κάνουμε διαβολές και τα ρίχνουμε στους άλλους. 

Δυστυχώς. Για δικές μας κακίες, έφταιγε ο Παπαδόπουλος. Αχ! 

Ελλάδα. Πάντα οι άλλοι φταίνε! Εμείς ποτέ. 
 

† † † 
 

Βγάζει την αρίδα από το βράχο 

Όσο ο Χριστός σιωπούσε κανείς δεν ασχολήθηκε μαζί 

Του. Μόλις άρχισε τα θαύματα, τότε «εφρύαξαν» τα έθνη. 

– Ποιός είναι αυτός μωρέ, επί τέλους; Αγανάκτησαν οι 

κρατούντες. Εκείνα λοιπόν τα χρόνια (επί δικτατορίας Παπα-

δόπουλου) ξεκίνησε έργο ενίσχυσης στο λιμανάκι «ΚΑΡΟΥ-

ΛΙΑ». Επέκταση λιμενοβραχίονος. Από πάνω ακριβώς από το 

λιμανάκι ήταν η καλύβα του Παπά - Στέφανου. 
 

Έβλεπε λοιπόν το προσωπικό του πλοίου – γεωτρύπανου 

ότι ήταν πολύ στεναχωρημένο. Εδώ και μια βδομάδα αυτοί που 

πάντα ήταν χαρούμενοι και γελαστοί. 
 

Για να μην μακρυγορώ έμαθε τον λόγο ότι η αρίδα κά-

που πήγε και «σφήνωσε» και δεν έβγαινε με τίποτα. 
 

Ζημιά ανυπολόγιστη και χωρίς εύκολη γιατρειά. Μελε-

τούσαν όλα τα σενάρια και τις λύσεις, αλλά άκρη δεν έβγαζαν. 

Και η αρίδα δούλευε, αλλά δουλειά τίποτα. Κατέβηκε κάτω και 

πήρε μια μισόλογη εξήγηση. Λέει τότε σ’ ένα ναύτη: 
 

– Πες στον καπετάνιο να σταματήσει τη μηχανή. Κάνε-

τε έναν καφέ και όταν τελειώσει το διάλειμμα, ξαναβάλτε 

μπρος. Πάω να προσευχηθώ. 
 

Πράγματι η αρίδα ξεσκάλωσε. 
 

† † † 
 

Βιασμός χωρίς συνέργεια 

Έλεγε ότι αν βιαστεί γυναίκα κάτω από απειλή βίας 

και δεν θελήσει αυτή να συνεργήσει σ’ αυτό, τότε η αμαρτία 

αυτή δεν επιμετράται. Ένα κοριτσάκι έπεσε σε γκρεμό για να 

μη βιασθεί. Αλλά άμα δεν θέλει τότε δεν είναι αμαρτία. 

† † † 
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Άσκηση και στη ζέστη 

Πήγαινε κόντρα, όσο άντεχε. 
 

Για παράδειγμα όχι μόνο για το φαγητό, αλλά στις με-

γάλες ζέστες του καλοκαιριού δεν ξεντυνόταν εύκολα. 
 

Ίσως μάλιστα φορούσε και κάτι παραπάνω. Για άσκη-

ση. 
 

† † † 
 

Χάρισμα από Θεό 

Ο Θεός του έδωσε πολλά χαρίσματα. Έλεγε στα τε-

λευταία του ότι «μόλις βλέπω κάποιον, καταλαβαίνω και τι τον 

στεναχωρεί και από τι υποφέρει.». 
 

† † † 
 

 
 

Ο Παπά - Στέφανος ο Σέρβος 

με επισκέπτες. 

 

Δεν ήταν εξομολόγος 

Δεν είχε πάρει «ευχή» εξομολόγου. Αλλά όταν κά-

ποιος πήγαινε και τον ρωτούσε για κάτι, τον άκουγε προσεκτι-

κά και έπειτα τον συμβούλευε και τον καθοδηγούσε ανάλογα 

για να πάει να εξομολογηθεί. 
 

 

† † † 
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Γάμος στο Παρίσι 

Το παρακάτω γεγονός είναι πολύ εντυπωσιακό και ό-

σοι το άκουσαν προβληματίστηκαν. 
 

Είδα κάποτε στο κελλί του μια οικογενειακή φωτογρα-

φία άντρας - γυναίκα και παιδιά και τον ρώτησα «ποιοι είναι;». 

Και μου είπε τα εξής: Ζούσε στο Παρίσι ένας νεαρός φυγάς 

από Πολωνία. Ορθόδοξος. Ζούσε μόνος του, αλλά λεπτομέρειες 

και «πολλά» δεν ρώτησα. Τότε που μιλάμε στην Πολωνία ήταν 

στα πράγματα οι Κομμουνιστές. Δύσκολα τα καθεστώτα αυτά. 

Εν πάσει περιπτώσει δεν ξέρω ακριβώς πως ο νεαρός βρέθηκε 

στο Παρίσι. Ίσως ήταν και φυγάς. 
 

Ούτε θυμάμαι ακριβώς πως γνωρίστηκε με τον Παπά - 

Στέφανο. Θα γράψω μόνο αυτά που ξέρω. 
 

Έρχεται, λοιπόν, μια μέρα ένα γράμμα στα Καρούλια 

απ’ αυτόν τον νεαρό και έλεγε: 
 

«Παπά - Στέφανε έχω καιρό που ψάχνω για δουλειά και 

δεν βρίσκω. Έχω απελπιστεί. Θα τρελαθώ.». 
 

Να υπολογίσει δε κανείς ότι τότε το Παρίσι είχε είκοσι 

εκατομμύρια ψυχές! 
 

Ήταν δηλαδή, δύο φορές σαν την Ελλάδα. 
 

Του γράφει λοιπόν ο Παπα - Στέφανος ένα γράμμα και 

του λέει: «Μην στεναχωριέσαι, θα κάνω προσευχή… κάτι θα 

γίνει.». Πράγματι ύστερα από λίγο καιρό έρχεται άλλο γράμμα. 
 

– «Βρήκα δουλειά.» έλεγε κ.λπ.. 
 

Δεν ξέρω τι δουλειά ήταν αλλά αυτή η δουλειά δεν άρε-

σε καθόλου στον Παπά - Στέφανο. 
 

– «Σ’ αυτή τη δουλειά δεν θα πας… θα κάνω προσευχή» 

κ.λπ. κ.λπ. του απάντησε. 
 

– «Εγώ ψάχνω τόσο καιρό και σεις τώρα μου γράψετε 

να μην πάω. Τί θα γίνω;», έγραφε ο νεαρός. 
 

Με τα πολλά δεν πήγε σ’ εκείνη τη δουλειά. Όμως ύστε-

ρα από καιρό του ξαναγράφει ότι τον φώναζαν σε άλλη δυο-

λειά. Μου φαίνεται κάτι να μεταφράζει. 
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– «Τώρα να πας.», απάντησε ο Παπα - Στέφανος. 
 

Αφού βρέθηκε, λοιπόν, δουλειά, τώρα ήθελε και να νυμ-

φευθεί! Αλλά ποιά παίρνει ένα παιδί άγνωστο χωρίς συγγενείς 

και φίλους; Χωρίς εγγύηση. 
 

Είπαμε. Είκοσι εκατομμύρια το Παρίσι αλλά … και καν-

ένας γνωστός. Πού να βασιστεί; 
 

Άντε καινούργια βάσανα. 
 

Του έρχεται ένα νέο γράμμα από τον νεαρό στον Παπά- 

Στέφανο που έλεγε: 
 

– «Παπά - Στέφανε, θέλω να δημιουργήσω οικογένεια. 

Αλλά …». 
 

Του στέλνει λοιπόν, γράμμα ο Παπά- Στέφανος και του 

λέει: 
 

– «Πήγαινε στην Ορθόδοξη Εκκλησία και κοίταξε αν υ-

πάρχει κανένα ελεύθερο κορίτσι, που να ταιριάζετε.». Πράγμα-

τι εντόπισε ο Πολωνός νεαρός ένα κορίτσι ελεύθερο και την 

«στρίμωξε», όπως θα λέγαμε σήμερα. 
 

Αλλά η κοπέλα αντέδρασε. Παρ’ ολίγο να φωνάξει την 

αστυνομία κ.λπ. κ.λπ.. 
 

Έρχεται άλλο γράμμα στα Καρούλια που έγραφε: 
 

«Παπά - Στέφανε, έκανα όπως μου είπες, αλλά παρ’ ολί-

γο αυτή θα καλούσε την Αστυνομία. 
 

Κι εδώ η Αστυνομία δεν αστειεύεται. Είμαι και φυγάς… 

Ένας Θεός ξέρει τι θα γινόταν, αν θα μ’ έπιαναν … Είμαι και 

χωρίς χαρτιά» κ.λπ.. 
 

Του γράφει ο Παπά - Στέφανος: 
 

– «Ξαναπείραξέ την. Και αν αντιδράσει πες της ότι· “σε 

νυμφεύομαι τώρα!”.». 
 

Πράγματι έτσι έγινε. Και έγινε ο γάμος και ο νεαρός 

έγινε ιερέας και απέκτησαν τέσσερα παιδιά. Ήρθαν και τον 

βρήκαν τον Παπά - Στέφανο στην Ουρανούπολη οικογενεια-

κώς. 
 

† † † 



 

 - 64 - 

Σταμάτα, θάλασσα 

Είναι γνωστές από το Ευαγγέλιο οι προστακτικές φρά-

σεις του Χριστού προς τη θάλασσα: 
 

«Φιμώθητι», «Πεφίμωσον» ή το πιο απλό «Σώπα». 
 

Μου κάνει εντύπωση δε με ποιό τρόπο μιλάει ο Χριστός 

προς τη θάλασσα. Σαν να είναι κανένα μωρό: 
 

– Σταματά επιτέλους. Μην κάνεις φασαρία! 
 

Λοιπόν, μου έλεγε ο Παπά - Στέφανος κάποτε το εξής: 
 

Γύριζα στην καλύβα μου από έξω. Φορτωμένος πράγμα-

τα και αποσκευές. Ήμουνα Θεσσαλονίκη. Ήταν χειμώνας και 

ο καιρός χάλασε πολύ άσχημα. Ξεκινήσαμε από ΔΑΦΝΗ με 

την ψυχή στο στόμα, αλλά όσο προχωρούσαμε προς τα μέσα 

τόσο χειροτέρευε η θάλασσα. Μέχρι Γρηγορίου κατέβηκαν οι 

περισσότεροι επιβάτες. Ο καπετάνιος δεν ήθελε να το «ρισκά-

ρει». Η βάρκα μικρή έτοιμη να φουντάρει. Τέτοιες ήταν τότε οι 

βάρκες στη γραμμή. Έκαμνα προσευχή να μην σταματήσει 

στην Αγία Άννα αλλά να πάει μέχρι τα Καρούλια. 
 

Μ’ άκουσε ο Θεός και συνέχισε ο Καπετάνιος με βαριά 

καρδιά. Ήμουν φορτωμένος πράγματα. Η Αγία Άννα δεν με βό-

λευε. 
 

† † † 
 

Θεραπεύει καρκίνωμα 

Μια γυναίκα έβγαλε καρκίνωμα στο στήθος. Μου εί-

πε τη σταύρωσε με λαδάκι από καντίλα σπιτιού και έγινε εντε-

λώς καλά. Τη θεραπεία αυτή μου τη διηγήθηκε κι άλλος μονα-

χός για τον Παπά - Στέφανο. 
 

† † † 
 

Βρίσκει την πηγή του κακού 

Ήρθε ένας πατέρας πονεμένος γιατί στο κοριτσάκι 

του τού έπεσαν τα μαλλιά του. 
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Κατά τον Παπά - Στέφανο η κοπέλα αυτή έκαμνε γυναι-

κείο αυνανισμό. Γι’ αυτό έπεσαν. Δεν το είπε όμως ο Πάπα - 

Στέφανος στον πατέρα από διάκριση. «Να μην στεναχωριέ-

σαι.», του είπε. «Πήγαινε φέρτην στην Ουρανούπολη. Θα κάνω 

κάτι γι’ αυτήν, για να ξαναβγούν τα μαλλιά της.» (Ήθελε να το 

πει στην ίδια). Δεν ξέρω τι απέγινε. Αν ήρθε ή αν δεν ήρθε η 

κοπέλα. Γράφω αυτό που μου είπε για τον λόγο που έπεσαν τα 

μαλλιά της. 
 

† † † 
 

Παιδί τυφλό 

(Έρωτας και μετά τη σύλληψη) 

Αυτά που γράφω μου τα είπε ο ίδιος και τα γράφω. Τί-

ποτα δεν είναι δικό μου. Καθαρές κουβέντες. Μου είπε λοιπόν 

για έναν νέο πατέρα, που ήρθε από πολύ μακριά, γιατί το παιδί 

του γεννήθηκε τυφλό. Ρωτούσε το γιατί. Κατά τον Παπά – Στέ-

φανο, λοιπόν, το παιδί αυτό γεννήθηκε τυφλό, διότι οι γονείς 

του συνέχιζαν να κάνουν έρωτα και μετά των σύλληψή του. 

(Τα ζώα ως γνωστόν δεν επιδίδονται σε άλλες γενετήσιες σχέ-

σεις ευθύς ως το θηλυκό συλλάβει). 
 

Θα μου πείτε τώρα μόνο αυτοί έκαναν κάτι τέτοιο; Δεν 

ρώτησα να μάθω περισσότερα. Αυτό το πράγμα θέλει προσοχή. 

Π.χ. όλοι όσοι τρέχουν μετά μανίας δεν παθαίνουν όλοι και τρο-

χαίο. Ούτε όλοι όσοι καπνίζουν, παθαίνουν καρκίνο. 
 

Αν ήταν έτσι δεν θα είχε μείνει άνθρωπος ζωντανός! 

Αλλά … θέλει προσοχή. 
 

† † † 
 

Διδάσκει ταπείνωση 

Κάποτε  ήρθαν στην καλύβα μου, έλεγε, κάτι Ιερωμέ-

νοι από Ρωσία. Ήταν δεσποτάδες, αρχιμανδρίτες και κάνα-δύο 

παπάδες. Πλούσιοι όλοι. Τους έφερε κάποιος γνωστός μου, έλε-

γε. 
 

Αλλά όλοι τους γκρίνιαζαν για την βρωμιά και την ακα-

ταστασία που επικρατούσε μέσα στο κελλί μου. 
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Όλοι γκρίνιαζαν αλλά ειδικά ένας πανύψηλος Ρώσος 

Αρχιμανδρίτης αυτός το παραξήλωσε. 
 

– «Τί ήρθαμε εδώ να δούμε;», έλεγε και ξανάλεγε. Πάμε 

να φύγουμε. Φορούσε άσπρο κολλάρο, ολόχρυσα μανικετό-

κουμπα και έλαμπε από σχολαστική καθαριότητα. Δεν έβλεπε 

την ώρα να φύγει. Πολύ υπερήφανος άνθρωπος. Τους είπα να 

κάνουν καμιά ώρα βόλτα προς την θάλασσα και να έρθουν να 

φάνε. Κάτι να τους ετοιμάσω. Το δέχθηκαν. Όταν έφυγαν, έβ-

γαλα καθαρά τραπεζομάνδηλα, πιρούνια, κουτάλια και καθάρι-

σα γρήγορα - γρήγορα. Ζέστανα φαγητό. Είχα απ’ όλα. Πείνα-

σαν και ξαναγύρισαν γρήγορα. Η πείνα δεν είναι εύκολος αντί-

παλος. 
 

Τους έβαλα να καθίσουν, τους σέρβιρα, έκανα προσευ-

χή και άρχισαν να τρώνε. 
 

– Άντε τώρα να καθίσω κι εγώ είπα, αφού πρώτα τους 

ευλόγησα «τη βρώση και την πόση.». 
 

Και πήγα λοιπόν και κάθισα εντελώς κάτω στο πάτωμα, 

δίπλα στα πόδια εκείνου του ψηλού. Κι άρχισα να τρώω. Στο 

πάτωμα. Σαν μωρό παιδάκι. Αυτός τα έχασε. Δεν ήξερε τι να 

κάνει. Σάστισε. 
 

Όταν τελείωσαν και έφευγαν όλοι, φίλησαν το χέρι μου, 

αυτός όμως έπεσε στα πόδια μου και μου ζήτησε συγγνώμη! Το 

κατάλαβε. 
 

Ήθελα μόνο να τον διδάξω. Σε καμιά περίπτωση δεν ή-

θελα να πικράνω ανθρώπους και ειδικά μέσα στο κελλί μου. Το 

είχα αυτό σαν αρχή μου. 
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Παιδοποιία 

Αδύνατο σώμα κάνει πιο γρήγορα παιδιά, έλεγε. Σαν 

συλλάβει η γυναίκα να μην ξανακάνει έρωτα, παρά μόνο αφού 

γεννήσει και αφού απογαλακτισθεί πρώτα το βρέφος που γέν-

νησε. Η έγκυος γυναίκα να τρώει πολύ λίγο ώστε να μην πάρει 

παραπανίσια κιλά. Είναι για καλό της. Να τρώει αυγά, γάλα, 

τυρί, γιαούρτι, σούπες. Το κρέας να το αποφεύγει. Επίσης να 

μη θυμώνει και να μη βλέπει τηλεόραση. Τότε και στη γέννα 

της θα πονέσει λιγότερο, γιατί όπως λένε οι γραφές ότι· «Με 

πόνο θα γεννήσεις τα παιδιά σου» και όλα θα της πάνε καλύ-

τερα. 
 

Αν το παιδί πιαστεί μέσα στη Σαρακοστή να ξέρει ότι 

πρέπει ύστερα να κάνει κανόνα, τρία χρόνια νηστεία για εξιλέ-

ωση. Επίσης καλό είναι να το κυοφορεί ψέλνοντάς του λίγο κά-

που - κάπου. 
 

Τότε το παιδί αυτό όταν γεννηθεί, θα είναι πιο ήρεμο. 
 

† † † 
 

Φάλαινα στα Καρούλια 

Τα πρώτα χρόνια που ήρθα εδώ στα Καρούλια, έλεγε 

είδα μια φάλαινα να διασχίζει τα στενά στο πόδι μας. Ήταν θέ-

αμα εκείνο, μου έμεινε αξέχαστο καθώς έπλεε και ξεφυσούσε 

και σήκωνε σύννεφο το νερό της θάλασσας. 
 

Φαίνεται ότι κάπου το ζώο μπερδεύτηκε και μπήκε 

προς τη Μεσόγειο. Το ίδιο περιστατικό αυτό μου το διηγήθηκε 

κι’ άλλος καλόγερος εκεί από την ίδια περιοχή, μεγάλος στην 

ηλικία. 
 

† † † 
 

Η αλεπού έσκουζε 

Μας έλεγε ο παπά - Γρηγόριος από τους Δανιηλαίους 

ότι αν προλάβει η αλεπού και βάλει κάτω την γάτα (με το βάρος 

που διαθέτει) τότε την ξεσκίζει την γάτα. Αν όμως δεν τα κατά-
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φέρει, τότε η γάτα επιτίθεται αμυνόμενη και της βγάζει τα μά-

τια με τα νύχια της. 
 

Μια τέτοια περίπτωση συνέβη εκεί γύρω στα Καρούλια. 

Άκουγαν μια αλεπού να σκούζει όλη τη νύχτα. Έκλαιγε για την 

ατυχία της. Δεν έβλεπε πια. Της έβγαλε τα μάτια της η γάτα, 

έλεγε ο Παπά - Στέφανος. Ύστερα από μερικές μέρες την έχα-

σαν. Εξαφανίστηκε. 
 

† † † 
 

Το ελάφι έκλαιγε 

Μια μέρα ένας λύκος κυνήγησε ένα ελάφι εκεί κι ε-

κείνο στην προσπάθειά του να τον αποφύγει, έπεσε σε γκρεμό 

και τσακίστηκε. Σκοτώθηκε. 
 

Λοιπόν κάθε βράδυ ερχόταν το ζευγάρι του και το έκλαι-

γε πονεμένα. Ύστερα χάθηκε. Δεν ξανακούστηκε. 
 

† † † 
 

Ονόματα στα σκουπίδια 

— Ονόματα στα σκουπίδια; Ποτέ! - έλεγε. 

Όταν είχε χαρτάκια με ονόματα είτε ζωντανών είτε πε-

θαμένων ήταν αυτά, αφού πρώτα διάβαζε (έβγαζε ψίχουλα) ύσ-

τερα είχε μια κάσα (κούτα)  χάρτινη από κάτω ακριβώς από 

την Αγία Τράπεζα και τα έβαζε εκεί μέσα. 
 

Όταν γέμιζε αυτό το κουτί τα έριχνε τότε σ’ έναν τενε-

κέ μέσα και εκεί τους έβαζε φωτιά. Τα έκαιγε. 
 

Ένας γείτονας τον είδε ότι τα έδενε καλά με μια πέτρα 

και τα πετούσε στο πέλαγος. Στο βυθό να χωνέψουν. 
 

† † † 
 

Εκείνο το ψίχουλο! 

Πολλές φορές απορούσα μ’ αυτά που μας έλεγε. Δη-

λαδή, πως έδινε με τόση ευκολία απαντήσεις σε προβλήματα 

που ταλαιπωρούσαν γνωστούς μας. Άγνωστους όμως εντελώς 
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σ’ αυτόν. Και απορούσα και έλεγα μέσα μου, «Μα που τους ξέ-

ρει τέλος πάντων;». 
 

Μια φορά μου το είπε μόνος του το εξής: 
 

– Όταν διαβάζω τα χαρτάκια με τα ονόματα, είτε ζω-

ντανά είναι αυτά, είτε πεθαμένα, μπροστά στην Προσκομιδή 

μου έρχεται Φώτιση και ιδίως όταν κάνω την κατάλυση. Εκείνο 

το ψίχουλο … με Φωτίζει! Και μαθαίνω έτσι γι’ αυτούς από 

Θεία Φώτιση βέβαια και μπορώ έτσι να τους βοηθήσω. 
 

Ο Παπά - Στέφανος διάβαζε ώρες ολόκληρες ονόματα. 

Αφού καμιά φορά γινότανε μεσημέρι κο αυτός ακόμη έβγαινε 

έξω να μας κατευοδώσει με τα «χαρτάκια» στο χέρι: 
 

– Έχω ακόμη μισή ώρα διαβάσει ονόματα, μας έλεγε. 

Και μας ευλογούσε και φεύγαμε. 
 

† † † 
 

Ασύλληπτα μυστήρια! 

Στην κατάλυση (όταν μεταλαμβάνω) εκείνο το ονο-

ματισμένο ψίχουλο (π.χ. Πέτρος, Ιωάννης, Μαρία κ.λπ.) τότε 

καταλαβαίνω ότι γίνονται ασύλληπτα πράγματα. Π.χ. καίγο-

νται αμαρτίες, φυγαδεύονται Δαιμόνια, καθαρίζονται ασθέ-

νειες κ.λπ.. Μου τα επιβεβαιώνουν οι ίδιοι αργότερα όταν έρχο-

νται να με επισκεφθούν. 
 

† † † 
 

Χρυσές συμβουλές του 

Από κακό άνθρωπο να μη ζητήσεις ελεημοσύνη. 

 
※   ※   ※ 

 

Η πολυτεκνία είναι πολύ καλό πράγμα. Τουλάχιστον, 

αν μπορεί πέντε παιδιά να κάνει ο άνθρωπος (το ζευγάρι εννο-

ούσε). 

 
※   ※   ※ 

 



 

 - 70 - 

Η ταπείνωση είναι καλύτερη κι από την ελεημοσύνη. 
※   ※   ※ 

 

Τα δώρα που δωρίζουμε στα παιδιά να είναι ειρηνικά δώ-

ρα. Όχι όπλα, σπαθιά και δαιμονικά παιχνίδια. Παίζουμε με τη 

φωτιά τότε, έλεγε. 

 
※   ※   ※ 

 

Όταν αγωνίζεσαι να κρατήσεις κάτι καλά, να ξέρεις ότι 

έχεις βοηθό το Θεό. 
 

Αυτός θα σε στηρίζει σε κάποιον καλό αγώνα. 
 

† † † 
 

Γνώμες του 

Μίσος προς τον πλησίον μας είναι σκληροκαρδία. 

 
※   ※   ※ 

 

Πορνεία που γίνεται κρυφά (μοιχεία) περιμένει καρκί-

νο. 

 
※   ※   ※ 

 

Όσο είναι όρθια η Εκκλησία, ο Αντίχριστος δεν μπορεί 

να περάσει στη χώρα μας. 

 
※   ※   ※ 

 

Ο καλός Χριστιανός δεν έχει λόγο να φοβάται. 

 
※   ※   ※ 

 

Καλύτερα να πληρώσεις εδώ, παρά στον Ουρανό. Είναι 

πιο εύκολο εδώ. Εκεί πολύ - πολύ δύσκολα. 

 
※   ※   ※ 

 

Καθαρά, μόνο από φαγητό δεν δαιμονίζεται ο άνθρω-

πος, πρέπει να συντρέχουν και άλλες αιτίες γι’ αυτό. Απλά ό-

μως έρχονται οι άλλες γνωστές αρρώστιες. 
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※   ※   ※ 

 

Υπάρχει αστυνομία Αγγέλων με όπλα μεγάλης εμβέ-

λειας. Φυλάγουν την Κόλαση. 

 
※   ※   ※ 

 

Σε περίπτωση κλοπής, τα κλοπιμαία πρέπει να επιστρα-

φούν πίσω εις το τετραπλούν (Ευαγγέλιο Ζακχαίου) παράδειγ-

μα. 

 
※   ※   ※ 

 

Μετά τον θάνατο (μόλις πεθάνεις) πηγαίνεις κατ’ ευθεί-

αν σε ΚΟΛΑΣΗ Ή ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ. 
 

Μετά την Δευτέρα Παρουσία θα γίνει η Τελική Κρίση 

(άρα τότε θα φύγουν μερικοί από την Κόλαση). Αυτό το νόημα 

έχει και γίνονται τα μνημόσυνα, τα τρισάγια και οι ελεημοσύ-

νες κ.λπ.. 
 

† † † 
 

Έλεγε: Η σκούφια του Τίτο 

Για τον Στρατάρχη Τίτο έλεγε ότι κανείς δεν ήξερε α-

πό που «κρατούσε η σκούφια του.». 
 

† † † 
 

Χαρακτηριστικά των Σέρβων 

Οι Σέρβοι το έχουν γνώρισμα να μαλώνουν και να 

τσακώνονται μεταξύ τους. Τους άλλους τους ξένους τους αγα-

πούν και τους εκτιμούν έλεγε. 
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Ο π. Στέφανος με τον π. Χαρίτωνα τον Καρουλιώτη (Λαυρεώτη) στη Σερβία 

όπου τον επισκέφθηκε. Στα Καρούλια ήταν γείτονες! 

 

Για τον Σέρβο Πρόεδρο 

Μιλόσεβιτς έλεγε: 

Παρ’ ότι ο πατέρας του ήταν Θεολόγος, αυτός βγήκε 

κουμουνιστής και μηδενιστής. 
 

† † † 
 

Αδικαιολόγητοι οι Τούρκοι, έλεγε 

Ολόκληρη η Αγία - Σοφία μπροστά στα μάτια τους, δε 

την βλέπουν; 

 

† † † 
 

Κοσμικοί άγιοι 

Ήρθανε χρόνια που θα αγιάζει πιο πολύ από κοσμι-

κούς (λαϊκούς) παρά από μοναχούς και καλόγερους. 
 

Τα τελευταία μάλιστα χρόνια κλείστηκε στο κελλί του 

και δεν ήθελε να πάει πουθενά. 
 

– Κυριαρχούν οι κοσμικές συζητήσεις! – έλεγε. Τις βα-

ριέμαι. Μόνο για ύλη έλεγε. Δεν οδηγούν πουθενά. Μωρές συ-

ζητήσεις είναι μόνο! Αποπροσανατολίζουμε και όσους ακόμη 
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καλόπιστα ήρθανε να ακούσουν λόγο σωτηρίας. Κάτι έστω κα-

λό, βρε αδερφέ. 
 

† † † 
 

Ντόσε κι άλλο πόνο 

Έχει γίνει παροιμιώδες αυτό το «σλόγκαν» που είπε 

κάποτε: 
 

– Δώσε κι άλλο πόνο! 
 

Εννοούσε ότι ο άνθρωπος όταν έχει ζόρια και πόνο, τότε 

είναι μέσα στον αγώνα. Και δεν χαλαρώνει και έτσι δεν παθαί-

νει και ζημιές. 
 

Όπως λέει με άλλα λόγια ο Απ. Παύλος «Όταν ασθενώ, 

τότε είμαι δυνατός.». 
 

† † † 
 

Ο πόλεμος στη Σερβία 

Μια νύχτα ενώ κοιμόμασταν στο σπίτι ΜΙΧΑ στην 

ΚΑΤΕΡΙΝΗ (Αλκιβιάδη - Αναστασία το αντρόγυνο) στην Κα-

τερίνη με ξύπνησε τα μεσάνυχτα και μου λέει: 
 

– Κύριο Γιάννη, σήκω, πρέπει να φύγουμε, να γυρίσω 

στην καλύβα μου να προσευχηθώ. Έρχεται πόλεμος… Και δεν 

έπεφτε καθόλου έξω. Σε λίγο καιρό άρχισε ο πόλεμος! 
 

† † † 
 

Ετοιμάζεται Πολεμικό άλογο 

Στον δρόμο τον ρώτησα τι ακριβώς όνειρο είδε και το 

κατάλαβε. Τότε μου είπε: 
 

– Είδα πολεμικό άλογο να ετοιμάζεται για πόλεμο. Αρ-

γότερα το χωρίο αυτό το και στις Παροιμίες του Σολομώντος 

(Π. ΔΙΑΘΗΚΗ). Τότε όμως δεν τα γνώριζα αυτό ακόμη. 
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† † † 
 

Μελλοντικά χρόνια 

Έλεγε: Πριν έρθει ο Αντίχριστος οι Τούρκοι θα νικη-

θούν. 
 

※   ※   ※ 

 

Μετά τον Αντίχριστο οι Άγιοι θα επικρατήσουν οριστι-

κά και τελειωτικά. 

 
※   ※   ※ 

 

Οι Μασόνοι θα αποκτήσουν πρόσκαιρα (για λίγο) λίγη 

δύναμη πριν την έλευση του Αντιχρίστου μόνο και μόνο για να 

έρθει γκρίνια και φασαρία στον κόσμο και να επικρατήσει πιο 

εύκολα έτσι το κακό (έστω και προσωρινά). 

 
※   ※   ※ 

 

Πρώτα θα πέσει το Άγιον Όρος και μετά εμείς, έλεγε. 

 
※   ※   ※ 

 

Σκαλί - σκαλί πάμε προς το κακό. Πρώτα βλέπεις έρχε-

ται σεισμός, ύστερα πολλές αρρώστιες, ύστερα ξηρασία, ύστε-

ρα πείνα και εξαθλίωση και τέλος Πόλεμος. 

 
※   ※   ※ 
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Αν οι πολίτες ενός κράτους δεν έχουν μυαλό για Ουρανό 

(για Ουράνια Βασιλεία) τότε δεν μπορεί το Κράτος εκείνο να 

σταθεί όρθιο. 
 

† † † 
 

Μπερδεμένα χρόνια 

Τα χρόνια που έρχονται θα είναι μπερδεμένα. 

 
※   ※   ※ 

 

Δεν ξέρω από που ν’ αρχίσω να προσεύχομαι, έλεγε. 
 

Τόσο δύσκολα είναι τα προβλήματα που έχουν μερικές 

οικογένειες. 

 
※   ※   ※ 

 

Τα σημάδια δεν είναι καλά, έλεγε. 

 
※   ※   ※ 

 

Τώρα η Εκκλησία κινδυνεύει γιατί εισχώρησαν μέσα 

αντίχριστοι. Φίδια από θεμέλια μέχρι κορυφή έχει η Εκκλησία. 
 

※   ※   ※ 
 

Αν έρθει ένας και σας τα τάξει όλα και λεφτά και δυο-

λειά και καλοπέραση να προβληματιστείτε. Δεν είναι από κα-

λό. 

 
※   ※   ※ 

 

Συνέχεια - συνέχεια κομπιούτερ, το μυαλό αδυνατίζει. 

Προσέξτε το, έλεγε. 

 
※   ※   ※ 

 

Ανεργία τεχνητή και σκόπιμη από μασονία μόνο και μό-

νο για φασαρία και απιστία. Να μελαγχολήσει ο κόσμος. Να α-

πελπιστεί. 
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† † † 

 

Ψεύτικα άνθη 

Έλεγε ο Παπά - Στέφανος το εξής: 
 

Μερικά λουλούδια πλαστικά είναι τόσο καλοφτιαγμέ-

να, ώστε δυσκολεύεσαι να διακρίνεις το ψεύτικο απ’ το αληθι-

νό. Ο Σοφός Σολομών άνοιξε τότε το παράθυρο (σε παρόμοιο 

κόλπο - παγίδα που του έστησε η Βασίλισσα - Σαβά) και μπήκε 

μέσα, η πεταλούδα πήγε να καθίσει στο αληθινό! Έτσι μόνο το 

κατάλαβε εκείνος το αληθινό ποιό είναι. Έτσι μόνο απέδειξε και 

τη σοφία του. Μόνο έτσι! 
 

† † † 
 

Μας προδίδουν οι συνήθειές μας 

Η Βασίλισσα Σαβά του έκανε τότε κι άλλο ένα κόλπο. 
 

Πήρε δώδεκα παιδάκια, ηλικίας δέκα χρονών, όλα τα 

κούρεψε το ίδιο και τους φόρεσε ρομπίτσες σαν νυχτικιές, όλα 

το ίδιο, ακριβώς. 
 

Και του λέει: 
 

– Άντε τώρα, να ξεχωρίσεις ποια είναι αγόρια και ποια 

κορίτσια χωρίς να τα αγγίξεις. 
 

Εκείνος τότε πήρε ένα ταψάκι καρύδια και τα σκόρπισε 

κάτω. 
 

– Άντε τώρα να δούμε ποιος είναι ο πιο ικανός. Ποιος θα 

μαζέψει τα περισσότερα. 
 

Και τότε συνέβη εντελώς αυθόρμητα το εξής: 
 

Τα αγοράκια έψαχναν να βρούνε τις τσέπες τους να τα 

βάλουν μέσα, ενώ τα κορίτσια ανασήκωσαν τα φορεματάκια 

για να τα συγκεντρώσουν εκεί όπως κάνουν σήμερα οι γιαγιά-

δες με την ποδιά που φοράνε! Έτσι ξεχώρισε τα αγόρια από τα 

κορίτσια! 

 

† † † 
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Υπάρχει κάτι 

Επιστήμονες έκαναν το εξής πείραμα: 
 

Πήραν ένα παιδί με νοητική δυσπλασία που ούτε άκου-

γε, ούτε μιλούσε. Μόνο κινούσε τα χέρια του. 
 

Και το ρώτησαν το εξής: 
 

– Πιστεύεις ότι υπάρχει Θεός; 
 

Και εκείνο τους απάντησε κινητικά: 
 

– Πιστεύω ότι υπάρχει κάτι ανώτερο πάνω από εμένα. 

Δεν ξέρω ούτε το όνομά του, αλλά καταλαβαίνω ότι κάτι υπάρ-

χει κοντά μου γιατί αυτό το κάτι με βοηθάει στις δυσκολίες μου! 

Μπορώ έτσι να τα καταφέρνω και χαίρομαι! 
 

† † † 
 

Φίδια στην Αγία Τράπεζα 

Ένας παπάς έπαιρνε τα λεφτά, αλλά τα ονόματα στο 

χαρτάκι δεν τα διάβαζε. Είχε ένα κουτί κάτω από την Αγία 

Τράπεζα και τα χαρτάκια τα έριχνε εκεί μέσα. Ζωντανά- Πε-

θαμένα. 
 

– Ξέρει ο Θεός, έλεγε. Και δεν έβγαζε ψίχουλα για την 

Προσκομιδή. Αλλά μια μέρα καθώς έσκυψε να πάρει κάτι κάτω 

από την Αγία Τράπεζα, φίδια ξεπετάχτηκαν σαν ψυχές ανθρώ-

πων. 
 

Τότε τα χρειάστηκε τόσο πολύ και από τότε πρώτα τα 

διάβαζε και ύστερα τα έβαζε στο κουτί! Μετά τα έκαιγε. 
 

† † † 
 

Δαιμονισμένος από Παρίσι 

Είναι αδύνατον στον άνθρωπο να καταλάβει το τι δυ-

νάμεις κρύβονται γύρω του. Είτε αυτές είναι καλές, είτε πονη-

ρές. Για παράδειγμα βλέπουμε στον Βίου του Αγίου Τρύφωνα, 

από το παλάτι του πατέρα της η δαιμονισμένη βασιλοπούλα να 

φωνάζει: 
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– Εμένα μόνο ο Τρύφων μπορεί να με κάνει καλά! Από 

τη μια άκρη του κόσμου στην άλλη! Και να ήταν κάποια διαση-

μότης ο Τρύφων, άντε να το δικαιολογήσεις. Αλλά ο Άγιος ήτα-

νε ένας άγνωστος χηνοβοσκός μέσα στις νάπες της Ασίας! Από 

τη Ρώμη στην Ασία! Κι’ όμως εκεί τον ανακάλυψε η δαιμονισ-

μένη! Και να φωνάζει και να επιμένει: 
 

– Εμένα μόνο ο Τρύφων μπορεί να με κάνει καλά! 
 

Σαστίζει ο άνθρωπος και μόνο που το σκέπτεται. 

 
※   ※   ※ 

 

Λοιπόν ζούσε ένας τέτοιος δαιμονισμένος στο Παρίσι. 

Κατά τα λεγόμενα του παπά - Στέφανου ο νεαρός αυτός δαιμο-

νίσθηκε, όταν ένας μάγος εκεί στο Παρίσι θέλησε να του μετα-

βιβάσει τις εξουσίες του και τα μυστικά που έως τότε κατείχε, 

σ’ αυτόν τον νέο. Επειδή απέθνησκε ο μάγος, έθεσε θέμα διαδο-

χής. Και του τα φόρτωσε. Διότι αυτός ήθελε να γίνει Μάγος (ο 

νέος)! 
 

Για να μην τα πολυλογώ μέσα στον «καινούριο» μάγο α-

κουγόταν φωνές ισχυρές και ακατανόητες: 
 

– Εμένα μόνο ο Παπά - Στέφανος μπορεί να με γλιτώσει. 

Εγώ μόνο τον Παπά - Στέφανο φοβάμαι, κ.λπ.. Στην αρχή αυτός 

δεν έδωσε καμιά σημασία αλλά η φωνή επέμενε. Αποτέλεσμα 

ν’ αρχίσει να ρωτάει παντού: 
 

– Μήπως ξέρετε κανένα Παπά - Στέφανο; Πού υπάρχει 

Παπά - Στέφανος; 
 

Μέσα στο Παρίσι τώρα με είκοσι εκατομμύρια νοματαί-

ους άντε να βγάλεις άκρη! Κι όμως τον αποκάλυψε. Και βρέθη-

κε η άκρη. Και μια μέρα φθάνει στα χέρια του παπά- Στέφανου 

ένα γράμμα, που έγραφε το και το τό γράμμα και πως θέλει να 

έρθει στην Καλύβα του να τον συναντήσει. 
 

Ο Παπά - Στέφανος του έγραψε απ’ εδώ να μην έρθει 

αλλ’ αυτός την άλλη κιόλας μέρα ξεκίνησε από Παρίσι και βρέ-

θηκε στα Καρούλια. 
 

– Όταν τον είδα από μακριά τον γνώρισα, έκλεισα την 

εξώπορτα και πήγα και κρύφτηκα. Φοβήθηκα, είπε. Αλλ’ αυτός 

όμως άνοιξε με ευκολία την πόρτα και άρχισε να με γυρεύει 
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παντού. Να με ψάχνει. Πρώτη μου φορά φοβήθηκα τόσο πολύ, 

έλεγε. Τελικά με βρήκε, με ανακάλυψε. 
 

– Γιατί θέλεις να με διώξεις; - τον ρώτησε ο μάγος. 
 

Με τα πολλά τον μάλωσα γιατί το έκανε αυτό το τόλμη-

μα, αλλ’ αυτός δεν καταλάβαινε τίποτα. Έλεγε τα δικά του. Τον 

έβαλα να προσκυνήσει και να πει: 
 

«Εγώ και ο Σατανάς που υπάρχει μέσα μου προσκυνού-

με τον Αφέντη Χριστό.». 
 

Αυτός όμως ούτε που ήθελε να ακούσει κάτι τέτοιο: 
 

– Εγώ τέτοια δεν μπορώ να πω, έλεγε. 
 

Έμεινε κάμποσες μέρες εκεί. Αλλά επειδή αυτός φώναζε 

(πειράχτηκαν τα νεύρα του), κάποιοι γείτονες διαμαρτυρήθη-

καν. Ήρθε ένα σκάφος τότε της Αστυνομίας και τον μάζεψε 

και τον απέλασε. 
 

Ο Παπά - Στέφανος δεν θέλησε να πει περισσότερα. Ή-

ταν και διακριτικός με τους γείτονες. Το είχε αυτό ως αρχή. 
 

† † † 
 

Ναούμ - Νινευΐ 

Ναούμ και Νινευΐ δυο σπουδαίες και ιστορικές πόλεις 

- αλλά με δύο αντίθετες όψεις συμπεριφοράς. Η πρώτη η Ναούμ 

(Καπερναούμ) που ούτε τα θεμέλιά της δεν υπάρχουν πια. Μό-

νο λίγες σκόρπιες μεγάλες πέτρες βλέπεις εδώ κι εκεί. Από-

τέλεσμα της απιστίας της (Και συ Καπερναούμ …) όπως λέει 

το Ευαγγέλιο. Αντίθετα οι άνθρωποι της Νινευΐ πίστεψαν, με-

τανόησαν και σώθηκαν. Τι αντίθεση αλήθεια! 
 

† † † 
 

Θαλάσσιος πλούτος 

Αδύνατον να φανταστεί ο άνθρωπος τι πλούτο κρύβει 

μέσα της η θάλασσα, έλεγε. 
 

Κατεβαίνοντας στη Ν. Σκήτη από Αγία Άννα το διεπί-

στωσα μόνος μου. 
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Η θάλασσα κάτω ακριβώς από το καθολικό είχε γεμίσει 

από τεράστια ψάρια. Σπάνια περίπτωση εμπειρίας, ομολογου-

μένως. 
 

† † † 
 

Ψάρια με απόχη 

Τα πρώτα χρόνια που ήρθα στο ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ, έλεγε 

είχε πολλά ψάρια. Με μια ψευτοαπόχη έπιασα θυμάμαι κάτω 

στη σκάλα δώδεκα μεγάλα ψάρια! Αφθονία! Πλούτος! 
 

† † † 
 

Πελαγία, κόρη μου 

Μια γνωστή μου η Πελαγία Ξενοδοχίδου από το Φω-

τολείβος Δράμας του έγραψε ένα γράμμα. Κάτι τον ρωτούσε. 

Ύστερα από λίγες μέρες πήρε μια πολύ οικεία απάντηση - επι-

στολή του που άρχιζε έτσι: 
 

Πελαγία, κόρη μου … και της μιλούσε και της έγραφε 

σαν πατέρας στο παιδί του. Συμβουλές και προτροπές πατρικής 

αγάπης. 
 

† † † 
 

Ευρήματα σε σπηλιές 

Μου έλεγε ότι τα πρώτα χρόνια που ήρθε εκεί στον 

Άθωνα εξερεύνησε πολλές σπηλιές. Εκεί γύρω στην περιοχή 

εκείνη υπάρχουν πολλές. 
Α 

Βρήκα, έλεγε, λείψανα παλαιών ασκητών που ήταν εκ-

τυφλωτικά άσπρα. Επίσης ψηλά από τη θάλασσα βρήκα και 

πεταλίδες κολλημένες στους βράχους. Σημάδι για μένα ότι το 

Άγιον Όρος απεκαλύφθη σταδιακά! Αλλιώς πώς σκαρφάλωσαν 

τα μύδια έως εκεί; 
 

† † † 
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Μυαλό τα ψάρια 

Έχουν και τα ψάρια κάποιο είδος μυαλού, έλεγε. Βλέ-

πω ότι δεν τρώνε απλώς τα πολύ - πολύ μικρά αλλά κοιτάζουν 

κάποιο μεγαλύτερο! - έλεγε. 

 

† † † 
 

Ζυμάρι με μέλι 

Όταν πήγαινα στα Καρούλια, περίμενε πάντα να του 

πάω ψωμί. Το εστερείτο. Γι’ αυτό και τα λένε άλλωστε Καρού-

λια, γιατί οι μοναχοί εκεί στα παλιά τα χρόνια έριχναν το σχοινί 

(με καρούλι) ν’ ανεβάσουν κανένα ξεροκόμματο από κανέναν 

περαστικό βαρκάρη που τους συμπονούσε. Υπέφεραν. Άνοιγε 

λοιπόν τότε το τσουβάλι και έπαιρνε κανά δύο ψωμάκια και τα 

έτρωγε. Με μια όρεξη… μα μια όρεξη. Και έλεγε: 
 

– Α! Κύριο Κυριάκο - κυρία Μάγδα με μέλι τα ζυμώνουν, 

έλεγε. 
 

Το Πάσχα περίμενε τσουρέκια και τα Χριστούγεννα 

Βασιλόπιτα. 
 

Πω - πω χαρά που έκαμνε όταν τα έβλεπε! 
 

† † † 
 

Ψόφησε η γάτα 

Ο Παπά - Στέφανος αγαπούσε γενικά όλα τα ζώα. 

Τάιζε και κανά - δυο αδέσποτες γάτες στην αυλή του κελλιού 

του. Αλλά και η καλύβα του γύρω - γύρω ήταν γεμάτη από που-

λιά άγρια διότι και αυτά τα τάιζε. 
 

Μια μέρα λοιπόν, τάισε πρώτα τις γάτες για να είναι 

χορτάτες και ύστερα έβαλε φαγητό και για τα πουλάκια. Μα-

κριά όμως από τις γάτες και σε άλλη μεριά δηλαδή αντίθετη. 
 

Αλλά μια γάτα είδε τα πουλιά, έφυγε αθόρυβα και πήγε 

και όρμησε στα μικρά αγριοπούλια και άρπαξε ένα. Και το έφα-

γε. Ο Παπά - Στέφανος τότε θύμωσε και την επιτίμησε. 
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– Να φύγεις, της είπε, δεν θέλω να σε ξαναδώ μπροστά 

μου, γι’ αυτό που έκανες. 
 

Η γάτα εξαφανίστηκε. Ύστερα από δυο- τρεις μέρες 

βρέθηκε ψόφια. Από το επιτίμιό του, ενδεχομένως. 
 

– Στεναχωρέθηκα, μας έλεγε γι’ αυτό αργότερα το περι-

στατικό. 
 

† † † 

 

 
 

Αρκεί να σε βλέπω Πάτερ! 

Είναι γνωστό από βίους Αγίων ότι θεραπευόταν οι αν-

θρωποι και μόνο που τους έβλεπαν τους Αγίους, όταν τους επι-

σκεπτόταν. Πολλές φορές πηγαίναμε στην καλύβα του φορτω-

μένοι με κοσμικά προβλήματα. Πλήθος προβλημάτων. Αλλά 

όταν μπαίναμε στην καλύβα του τα ξεχνούσαμε όλα. Ύστερα 

αναρωτιόμασταν, γιατί τότε δεν τα θυμηθήκαμε, να του τα ρω-

τήσουμε. 
 

† † † 
 

Παγκοσμιοποίηση 

Μας εξηγούσε που κάπου ακριβώς υπάρχει η διαφο-

ρά: Δηλαδή: 
 

Ότι ο μεν Χριστός ίδρυσε μία πίστη σε μια Εκκλησία, 

αλλά με κατά τόπους αρχηγούς, Πατριάρχες, δεσποτάδες 

κ.λπ.. Οι δε οπαδοί της Παγκοσμιοποίησης θέλουν μία Εκκλη-

σία ο καθένας βέβαια με την πίστη του, αλλά με αρχηγό όμως 

έναν· τον Πάπα. Κανείς άλλος. Δηλαδή όνειρο της Παγκοσμιο-

ποίησης είναι όλες οι εξουσίες να συγκεντρωθούν- ενωθούν από 
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ένα σχήμα· το Παπικό, έλεγε. Ένα κράτος - μία Κυβέρνηση - μία 

τράπεζα, ένα νόμισμα, μία Εκκλησία· κάτω δηλαδή από έναν 

άνθρωπο όλοι και όλα. Υποταγή στον έναν. Σε μία κεντρική 

εξουσία. Πλανητάρχης. 
 

† † † 
 

Σατανάς 

Έλεγε: Αφού σε «βοηθήσει» να ολοκληρώσεις την πιο 

α-πεχθή, την πιο αισχρή αμαρτωλή πράξη, ύστερα αρέσκεται 

να σε ποδοπατάει, να σε τυραννάει με τα χειρότερα βάσανα 

και μαρτύρια. Δεν πρόκειται να σε συμπονέσει, να σε λυπηθεί. 

Σα-διστής, έλεγε είναι ο Σατανάς. 

 
※   ※   ※ 

 

Το μυστικό είναι να μην σε έχει στο χέρι από κάποια 

αμαρτία. Γιατί τότε έχει δικαιώματα πάνω σου. Είσαι τρόπον 

τινά δούλος του. Έχεις συνέπειες τότε. Είναι ένα διαμαρτυρό-

μενο γραμμάτιο. 
 

Η μετάνοια - εξομολόγηση είναι το πιο παντοδύναμο ό-

πλο του Χριστιανού, συμπλήρωνε. 
 

※   ※   ※ 

 

Προσέξτε, έλεγε: Δουλειά του Σατανά είναι για να λέει 

ψέματα. 
 

Θα σας προσάψει στην Κρίση ίσως και φανταστικές εν-

δεχομένως κατηγορίες για να κολαστείτε. Ότι έκανες τάχα 

εκείνο, το άλλο κ.λπ.. Για να σας κολάσει. Εσείς να απαντήσε-

τε: Αυτές είναι ψευτιές δικές σου. Γι’ αυτό να είστε προετοι-

μασμένοι και προπαντός μετανιωμένοι! 

 
※   ※   ※ 

 

Μια νύχτα τον τυραννούσαν πολύ οι Δαίμονες τον καη-

μένο τον Παπά - Στέφανο. Μια μικρή καλύβα που κοιμόταν είχε 

τσιμεντένια πλάκα. Εκεί πάνω χτυπούσανε λες και με ένα βα-

ρύ σφυρί (βαριά). 
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Σταύρωνε, ξανασταύρωνε αλλά τίποτε. Τον είχανε τρε-

λάνει. Σε μια στιγμή, μάλιστα, έπεσε ένας τέτοιος φοβερός 

γδούπος που κουνήθηκε όλη η καλύβα. Λες και η βαριά ήτανε 

ίσα με διακόσιες οκάδες! Νόμισα ήρθε το τέλος μου! Τότε φώ-

ναξα: 
 

– Χτύπα, χτυπά. Εσύ τυράννε με, αλλά τον μισθό μου 

θα τον πάρω από τον Δεσπότη Χριστό 
 

Αυτό ήταν. Δεν ξανακούστηκε ξανά τίποτα: Άκρα ησυ-

χία! Έρημος! 
 

† † † 
 

Αστέρες πολύφωτοι 

Διάβαζα κάποτε σ’ ένα γεροντικό ότι κάποιοι μοναχοί 

αμφισβητούσαν έναν γέροντα που τους έλεγε ότι υπάρχουν μι-

κροί και μεγάλοι Άγιοι: 
 

– Τι μικροί και μεγάλοι, έλεγαν. Όλοι Άγιοι είναι! 
 

Όμως ο γέροντας εκείνος τους έβγαλε έξω στο μπαλκό-

νι (ήταν νύχτα) και τους έδειξε τ’ αστέρια. Βέβαια τα μεγάλα 

αστέρια αμέσως ξεχωρίζουν. Και εκείνοι πείσθηκαν. 
 

Κατά τον Παπά - Στέφανο, λοιπόν, αυτοί οι «κτυπητοί», 

οι μεγάλοι αυτοί Άγιοι, όπως για παράδειγμα ο Άγιος Γεώργιος, 

η Αγία Βαρβάρα, ο Άγιος Δημήτριος κ.λπ. έχουν εκ Θεού το 

προνόμιο να βοηθούν τους πιστούς, εάν θέλουν χωρίς άλλη πα-

ρεμβολή. 
 

Π.χ. λέμε: «Άγιε μου Γιώργη, βοήθησέ με.». Και μπορεί 

τότε να βοηθήσει εκείνος ο Άγιος χωρίς άλλη μεσιτεία. 
 

† † † 
 

Σαράντα χρόνια έρημο 

Δεν έκαναν μόνο οι Ισραηλίτες σαράντα χρόνια στην 

Έρημο! Αλλά τόσα έκανε μέσα στην Έρημο των Καρουλίων και 

ο Παπά - Στέφανος. 
 

– Είναι πολύ δύσκολη η έρημος, έλεγε 
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† † † 
 

Ο Πατήρ Νικόδημος 

Ο Ρώσος ασκητής Πατήρ Νικόδημος έπαιζε μεγάλο 

ρό-λο στη ζωή του. 
 

Στο βιβλίο (Ορθόδοξη διδασκαλία) αναφέρω μερικά χα-

ρακτηριστικά από τη ζωή του. 
 

Φαίνεται, όμως, ότι τον επηρέαζε πολύ τον Παπά- Στέ-

φανο. Κοιμήθηκε εκείνος γύρω στα εκατό χρόνων στα χέρια 

του Παπά - Στέφανου. Οι καλύβες τους ήταν πολύ κοντά, απέ-

ναντι. Όταν κοιμήθηκε τον έθαψε, μετά τον ξέθαψε και τα λεί-

ψανά του τα έκρυψε σε μέρος που μόνο αυτός γνώριζε. 
 

Μια φορά του ζήτησα να μου δώσει ένα κομματάκι από 

τα οστά του Πατρός Νικοδήμου, αλλά μου απάντησε: 
 

– Εκεί που τα έχω φυλαγμένα… είναι πολύ δύσκολο αυ-

τό που μου ζητάς, κύριο Γιάννη. 
 

Περνώντας διάφορες δοκιμασίες, μου έλεγε: 
 

– Εμένα δεν μ’ αφήνει ο Παπά - Νικόδημος να πεθάνω 

για να βελτιώσει τη θέση του (εννοούσε προφανώς από τις αν-

θρώπινες αμαρτίες του). 
 

† † † 
 

Ο Ισαάκ συμβουλεύει 

Μου έλεγε κάποτε  το ποσό καλό παιδί ήταν ο Ισαάκ. 

Συμβούλευε τον πατέρα του τον Αβραάμ να του δέσει και τα 

χέρια: 

– Μήπως Πατέρα μου έτσι καθώς εκεί θα με σφάζεις 

πονέσω και σε κτυπήσω ασυναίσθητα … και είναι αυτό μεγάλη 

αμαρτία για μένα το παιδί σου … πατέρα μου, πρόσθεσε. 
 

Να κτυπήσει παιδί τον πατέρα του! Ούτε για αστείο. 

 

 

† † † 
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Πίσω από την πόρτα ο Χειμώνας! 

Μια χρονιά έφθασαν Χριστούγεννα και ο Χειμώνας 

δεν έλεγε να έρθει. Κακοκαιρία ατελείωτη. 
 

Πήγα εκεί στη σπηλιά του παραμονές Δωδεκαήμερου 

με πολύ καλό καιρό. Ούτε συννεφάκι δεν φαινόταν. Ζέστη. 
 

– Τί έγινε Παπά - Στέφανε φέτος; Δεν θα έρθει Χειμώ-

νας; - τον ρώτησα. 
 

– Α! Πίσω από την πόρτα είναι! - μου είπε κοφτά. Μέχρι 

να επιστρέψω στην Δράμα έπιασε μια κακοκαιρία που χαλνού-

σε κόσμο. 
 

† † † 
 

Εσύ θα πληρώσεις περισσότερο! 

Ένα χειμωνιάτικο απόγευμα περίμεναν στο λιμάνι δε-

κατέσσερις επιβάτες, όλοι κοσμικοί (λαϊκοί). Αλλά το καράβι 

τελικά δεν ήρθε λόγω καιρού. Αναγκαστικά έτσι ξέμειναν στου 

Παπά - Στέφανου την καλύβα. Ίσα - ίσα που χωράγανε μέσα, να 

περάσει η νύχτα. 
 

Ένας θα κοιμόταν κάτω στο πάτωμα. 
 

Του λέει ο Γέροντας δε μια στιγμή τότε, περνώντας απ’ 

εκεί: 

– Εσύ θα πληρώσεις περισσότερο, να ξέρεις. 
 

Εκείνος δεν κατάλαβε το πείραγμα και διαμαρτυρήθη-

κε. 
 

– Γιατί, Πάτερ να πληρώσω παραπάνω; Αυτό είναι άδι-

κο, έλεγε. 
 

– Ναι, ναι γιατί εσύ δεν κινδυνεύεις να πέσεις κάτω από 

το κρεβάτι όπως οι άλλοι! 
 

Όλοι ξεκαρδίστηκαν στα γέλια. 

 

† † † 
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Μωρά αποβληθέντα 

Έλεγε για τα μωρά τα αποβληθέντα από τις μητέρες 

τους, ότι κάποτε θα τις πούνε: 
 

– Εσείς δε μας αφήσατε να δούμε τον κόσμο. 
 

Εμείς δε θα σας αφήσουμε να δείτε Ουρανό. 
 

Ο Θεός να μας λυπηθεί, έλεγε. Βαρύ αμάρτημα αυτό. 
 

† † † 
 

Το αρνάκι και η μοίρα του 

Εάν το καημένο το αρνάκι καταφέρει και επιζήσει (δη-

λαδή αν δεν το φάει ο λύκος) τότε θα το φάει ο άνθρωπος! Κάτι 

είχε στο μυαλό του, αλλά όλα δε λέγονται. 
 

† † † 
 

Παιδιά με νεύρα 

Τον πήγαν κάποτε σ’ ένα αγοράκι επτά χρονών που 

από τα «νεύρα του» έσπαζε τσιμέντα. Τέτοια νεύρα! Έβγαλε να 

του δώσει Αγιασμό. 
 

– Όχι απ’ αυτό το νερό! - τσίριζε εκείνο (έδειχνε τον Α-

γιασμό). Ύστερα το διάβασε, το αγίασε και εκείνο σιγά - σιγά 

ημέρεψε. 
 

† † † 
 

Νευρικά βρέφη 

Αφού συλλάβει η μητέρα, ύστερα πρέπει να προφυλά-

ξει το μωρό: Να το προστατέψει και να προστατευθεί και η ίδια 

και να πως: 
 

Πρώτον, να μην ξανακάνει έρωτα. 
 

Δεύτερον, να μη βλέπει αισχρά έργα και θεάματα. 
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Τρίτον, να έχει χαλαρή εγκυμοσύνη και να μην τρώει 

βαριά φαγητά. 
 

Και αυτό το στήριζε και στις εντολές που πήρε τότε η 

μητέρα του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, η Ελισάβετ, από 

τον Άγγελο. 
 

Έλεγε, επίσης, ότι τα βρέφη γίνονται νευρικά και γκρι-

νιάρικα από την υπερκατανάλωση κρέατος που τρώγουν αμφό-

τεροι οι γονείς τους. Εκ του σπέρματος ακόμη δηλαδή νευρικά. 
 

† † † 
 

Γεννήθηκε με πρόβλημα 

Μου έλεγε ότι ένα παιδάκι γεννήθηκε με σοβαρό πρό-

βλημα. Κουνούσε τα χεράκια του χωρίς λόγο μπροστά από τα 

μάτια του σα να μην ήθελε να δει κάτι. 
 

Η εξήγηση που έδωσε, όταν ήρθαν, ήταν ότι η μητέρα 

του κατά την περίοδο της εγκυμοσύνης όλη την ώρα έβλεπε ά-

σεμνες ταινίες (τσόντες). Το έμβρυο αντιδρούσε. 
 

Το καταθέτω προς αποφυγή. Με αγάπη. 
 

† † † 
 

Καρδιά και επιθυμίες 

Στο κάτω αριστερό μέρος της καρδιάς μας προσβάλ-

λεται για βρώμικες (πρόστυχες) επιθυμίες, έλεγε. Και εκεί ε-

ντοπίζεται η δυσφορία και τα καρδιακά προβλήματα, ενώ, αντί-

θετα, στο επάνω μέρος είναι μεν για καλές επιδιώξεις και επιθυ-

μίες, αλλά, βέβαια, το άγχος (στρες) είναι αρρώστια στε-φάνης. 

 
※   ※   ※ 

 

Εγώ και η καρδιά μου προσευχόμαστε δύο, έλεγε συχ-

νά. 

 

† † † 
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Εξομολόγηση από τριών χρονών! 

Στα χρόνια που φθάσαμε, έλεγε, τα παιδιά πρέπει να 

οδηγούνται στην εξομολόγηση από τριών ετών. 
 

Και τούτο διότι τα σημερινά παιδιά έχουνε πολλές πα-

ραστάσεις (π.χ. τηλεόραση, ανοικτές σχέσεις, δημόσιες εικό-

νες κ.λπ.). 
 

Πράγματα άγνωστα πριν από λίγα χρόνια για τους με-

γαλύτερους σε ηλικία. 
 

† † † 
 

Σπήλαιο με χρυσαφί 

Έλεγε ότι βρέθηκε κάποτε κάποιος έξω από μία έρημη 

σπηλιά. Με φόβο προχώρησε στο εσωτερικό της μέσα στο 

μισοσκόταδο. Έμοιαζε με λαβύρινθο η σπηλιά αυτή. Ανεξερεύ-

νητη. Προχωρώντας λίγο ακόμη ένιωσε πως πατούσε πάνω 

σαν σε πέτρες ή και χαλίκια, πράγμα ανεξήγητο. Απόρησε. Λο-

γικό ήταν. Θέλησε, όμως, να πάρει κάτι απ’ αυτό που πατούσε 

και να βγει έξω σε φως να δει τι ακριβώς ήταν. Σαν ενθύμιο. 

Τότε άκουσε μια φωνή να του λέει: 
 

– Αν είναι να πάρεις κάτι απ’ αυτά που πατούσες πέσε 

και προσκύνησε. 
 

Αλλά και αν ακόμη δεν είναι να πάρεις, πάλι σκύψε και 

προσκύνησε. 
 

Προτίμησε να προσκυνήσει και να πάρει κάτι, βγαίνο-

ντας έξω, όμως, από τη σπηλιά είδε έκπληκτος έξω στο φως ότι 

επρόκειτο για ένα κομμάτι καθαρό χρυσάφι. Μετάνιωσε τότε 

γιατί δεν πήρε κάτι, κάποιο μεγαλύτερο κομμάτι ή και περισσό-

τερο. Τότε ξανάκουσε την ίδια φωνή να του λέει: 
 

Κι αυτό που πήρες είναι γιατί έπεσες και προσκύνησες! 

 
※   ※   ※ 

 

Και συμπλήρωσε με νόημα: 
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Η δαιδαλώδη αυτή σπηλιά είναι η ίδια η ζωή μας μέσα 

στην Εκκλησία του Χριστού. 
 

Κάποτε ίσως καταλάβουμε τι βρήκαμε εκεί μέσα, αλλά 

δε θελήσαμε να το αξιολογήσουμε και να το αξιοποιήσουμε. 
 

† † † 
 

Η νικοτίνη κάνει ζημιά 

Μια μέρα κάτω στο λιμάνι περίμεναν το βαπόρι τρεις 

σεβάσμιοι κύριοι, για να αναχωρήσουν. 
 

Αυτοί, όμως, δε σταμάτησαν καθόλου να καπνίζουν πα-

ρά την ηλικία που είχαν και ο Παπά - Στέφανος τους λέει σε μια 

στιγμή: 
 

– Ελάτε κοντά να σας πω κάτι. 
 

Αυτοί, όμως, σα να κατάλαβαν ότι θα τους έλεγε για το 

τσιγάρο και δεν πήγαν καθόλου κοντά του. 
 

Τότε γυρίζει προς εμένα και μου λέει: 
 

– Η νικοτίνη σκληραίνει τις αρτηρίες και προκαλεί σο-

βαρές επιπλοκές στην υγεία (Αρτηριοσκλήρυνση). Αλλά οι αν-

θρωποι λατρεύουν ένα κουτόχορτο που καθορίζει τη ζωή τους. 

Και μερικοί είναι, μάλιστα, και μορφωμένοι και παππούδες, συ-

μπλήρωσε. 
 

Τι παράδειγμα δίνουμε στους γύρω μας! Στα εγγόνια 

μας! 
 

† † † 
 

Φίδι και ποντίκι 

Μου έλεγε κάποτε, ότι το φίδι δεν μπορεί να πιάσει 

αλλιώς το ποντίκι, αν δε βοηθήσει η περίπτωση. 
 

Για παράδειγμα, το φίδι κάπου παραμονεύει σ’ ένα πέ-

ρασμα μέσα στην τρύπα του. 
 

Σε λίγο έρχεται το ποντικάκι και πρέπει υποχρεωτικά 

να διασχίσει το στενό, αναγκαστικά για να περάσει. Τότε 
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βλέπει το φίδι ξαφνικά και παγώνει, τρομοκρατείται, κάνει πί-

σω. Αλλά τα μάτια του φιδιού το μαγνητίζουν. Πάει μπροστά 

πάλι. Πίσω - μπρος, πίσω - μπρος ώσπου, τελικά, ζαλίζεται, πάει 

και, τελικά, πέφτει μόνο του μέσα στο στόμα του φιδιού. Οικ-

ονομία Θεού! Άλλη εξήγηση δε χωράει. 

 
※   ※   ※ 

 

Έτσι, όμως, ζαλίζει η αμαρτία τον άνθρωπο! 
 

Λίγο - λίγο ώσπου να τον υποδουλώσει. Αλλά ο άνθρω-

πος έχει μυαλό. Δεν είναι ποντικάκι, έλεγε με νόημα. 

 

† † † 

 

 
 

Καρούλια: Αλυσίδα, γκρεμός & κάτω η θάλασσα. 
«Τοῦ ερωδιοῦ ἡ κατοικία ἡγεῖται αὐτῶν»! 

Αν περνούσε κανένας βαρκάρης! 

Και υπήρχε καρούλι για κανένα παξιμάδι. 

Από νερό ότι μάζευαν τα βράχια όταν έβρεχε! 

 

— Διάφορα — 

Επιστρέφουν τα μάγια 

Αυτός που πάει να κάνει μάγια σε κάποιον άλλον και 

είναι πνευματικά ανασφάλιστος, μπορεί να πάθει ο ίδιος κακό 

(μικρό βέβαια). Δηλαδή να επιστρέψουν επάνω του τα μάγια 

και να ζημιωθεί. 

† † † 
 

Ανεξικακία 

Παρ’ ότι πολλοί διέδιδαν ένα σωρό διάφορα εις βάρος 

του, ήταν τόσο καλόκαρδος, που δεν κρατούσε βάρος με καν-

έναν. Ήταν τόσο μακρόθυμος. Δεν είχε κακία μέσα του. 

 

† † † 
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Εκείνος που αρχίζει πόλεμο 

τον χάνει 

Να ξέρετε, έλεγε, ότι όποιος αρχίζει (ξεκινάει) χωρίς 

αιτία πόλεμο, πρώτος τον χάνει. Είναι αποδεδειγμένο, έλεγε, εί-

τε προσωπικά, είτε σα λαός ή και ομάδα ακόμη. 
 

† † † 
 

Η Τουρκία προκαλεί 

Οι Τούρκοι προκαλούν, αλλά μελετούνε καλά τις κινή-

σεις τους. Δεν αρχίζουν ποτέ πόλεμο πρώτοι. Μένουν μόνο στις 

προκλήσεις τους. Ψάχνουν, όμως, πάντα να βρούνε δικαιολογία 

για να έχουν το επάνω χέρι. Το πιστεύουν να έχουν τη διεθνή 

γνώμη μαζί τους. Πονηριά κι αυτή! - έλεγε. 
 

† † † 
 

Η ψυχή καταλαβαίνει 

Άλλο η ανθρώπινη λογική και αντίληψη και οι ανθρώ-

πινες αισθήσεις και άλλο η ψυχή του ανθρώπου. Δηλαδή, παρά-

δειγμα, έρχεται κάποιος πάνω μας με κακούς σκοπούς και προ-

θέσεις ή με πονηρή διάθεση. Πού να ξέρεις όμως; 
 

Ο άνθρωπος δεν είναι εύκολο να τα καταλάβει όλα. Η 

ψυχή, όμως, καταλαβαίνει την πονηριά. Το ένστικτο που λέμε 

εμείς. Αυτό συμβαίνει και όταν ακόμη βλέπει κάποιον, που ενώ 

νομίζει ότι είναι καλά στην υγεία του δεν είναι καλά στην πρα-

γματικότητα. 

Λέει τότε: Δε μου φάνηκε ο τάδε ότι είναι καλά στην υ-

γεία του κ.λπ.. 
 

Επίσης, όταν γυρίζει η κουβέντα γύρω από κάποιον ή 

λαχταράς να τον δεις! 
 

Και να ξαφνικά. Τσουπ! Μπροστά σου! Τον βλέπεις! 

 

† † † 
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Η γεύση του νερού 

Στα παλιά χρόνια ένα μονάκριβο Βασιλόπουλο το πή-

ραν κάποτε μαζί τους στο κυνήγι τους οι έμπιστοι του Βασιλέ-

ως. 
 

Μέχρι τότε, όμως, δεν είχε ξαναβγεί από τα ανάκτορα. 

Πρώτη φορά έβγαινε. Εκεί που πήγαν στο δάσος, δίψασαν. Έσ-

κυψαν, λοιπόν, οι άλλοι να πιούνε, έδωσαν και στο Βασιλόπου-

λο τη χούφτα τους για να πιεί από την πηγή. Πρώτη φορά έπινε 

νερό. 
 

– Αυτό είναι το πιο ωραίο πράγμα στον κόσμο! - είπε έ-

νας παλιός κυνηγός. Δροσίστικα! 
 

Όταν γύρισε στο παλάτι ο διάδοχος, έκανε παράπονα 

στον πατέρα του τον Βασιλιά. 
 

– Γιατί, πατέρα μου, δε μου έδωσες να γευθώ ως τώρα 

το καλύτερο πράγμα του κόσμου; 
 

Απόρησε ο Βασιλιάς: Και ποιό είναι αυτό; - ρώτησε από-

ρώντας. Εμείς σου δώσαμε τους πιο ακριβούς χυμούς. Τί είναι 

αυτό που σου στερήσαμε; - πρόσθεσε. 
 

Όταν έμαθε ότι εννοούσε το πόσιμο πηγαίο νερό, ο Βα-

σιλιάς τότε σάστισε και χαμογέλασε. 
 

† † † 
 

Το ψωμί δεν παχαίνει 

Είναι γνωστό αυτό που συχνά ακούγεται σήμερα ότι: 

Το ψωμί παχαίνει! 
 

Αλλά το ψωμί δεν παχαίνει, έλεγε ο Παπά - Στέφανος. 
 

Ο άνθρωπος παχαίνει, έλεγε και γελούσε λίγο με νόη-

μα. 

 
※   ※   ※ 

 

Άλλοτε πάλι μας έλεγε ότι το ψωμί δεν το βαριέται ο αν-

θρωπος, έστω και αν το τρώει κάθε μέρα! 
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※   ※   ※ 
 

Άλλα πράγματα τα βαριέται. Π.χ. το κρέας, το ψάρι, το 

τυρί κ.λπ.. Ψωμί, όμως, δεν ακούστηκε ποτέ κανείς να το βαρέ-

θηκε! Απλώς το συκοφαντούμε ότι παχαίνει. 
 

† † † 
 

Νεκροί - Ζωντανοί 

Αλυσίδα ο κόσμος, έλεγε ο Παπά - Στέφανος. Εμείς 

προσευχόμαστε τώρα γι’ αυτούς, τους κοιμηθέντες, ύστερα, ό-

μως, αυτοί βοηθούνε εμάς, έλεγε. Καθ’ ότι ζώσαι αι ψυχαί αυ-

τών. 
 

Εννοούσε τους πεθαμένους, ότι θα μεσιτεύουν υπέρ η-

μών, εφόσον εξασφαλίσουν Παράδεισο. 
 

† † † 
 

Ξένες γλώσσες 

Ο Θεός, έλεγε, στην ουσία έβαλε φραγμό στο κακό με 

τις διάφορες διαλέκτους που όρισε. Αλλιώτικα το κακό θα προ-

χωρούσε πολύ πιο γρήγορα απ’ ότι συμβαίνει σήμερα. 
 

Αυτό συνέβη στην τιμωρία του Πύργου της Βαβέλ. Τους 

μπέρδεψε τις γλώσσες, ώστε να μην μπορούν να βγάλουν άκρη 

για να συνεννοηθούν εύκολα. Ήθελαν, βλέπεις να φτάσουν 

στον Ουρανό! 
 

† † † 
 

Προφήτης Ιεζεκιήλ 

Όσο μεγάλο κακό κι αν έχεις κάνει, να ξέρεις ότι πά-

ντα υπάρχει ελπίδα σωτηρίας. Αρκεί να μην ξανακάνεις το ίδιο 

κακό, να μετανοήσεις, να κάνεις μόνο το καλό και να ξέρεις ότι 

ο Θεός δε θα σε ρωτήσει για τις όποιες κακίες σου έκανες. Τα 

καλά σου θα τα εκτιμήσει. 

 

† † † 
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Αποκάλυψη Ιωάννου 

Όποιος νικήσει τον κακό εαυτό του, ο Θεός θα του δώ-

σει και ανάλογη αμοιβή. 
 

Δηλαδή ελπίδα σωτηρίας. 
 

Όπως έλεγε τι είδε αυτό γραμμένο να επαναλαμβάνε-

ται μέσα στην Αποκάλυψη οκτώ φορές! 
 

† † † 
 

Προϋποθέσεις σωτηρίας πιστού 

1) Να είναι και να αγωνισθεί να παραμείνει Ορθόδο-

ξος. 

2) Να έχει τακτική εξομολόγηση για καθαρή ψυχή. 

3) Να προσπαθήσει να μην ξαναπέσει στις ίδιες αμαρ-

τίες. «Τό δίς ἐξαμαρτεῖν οὐκ ἀνδρός σοφοῦ.». 

4) Όσο μπορεί να κάνει καλοσύνες, ώστε να υπερκα-

λύψουν τις αμαρτίες του. 

5) Τακτική θεία Μετάληψη. Και τέλος: 

6) Να υπάρχει αγωνιστικό φρόνημα περί «σωτηρίας 

της ψυχής». Να θέλει να σωθεί. 
 

† † † 
 

Μεγάλος ασκητής 

Ο γείτονάς του, ο πατήρ Χαρίτων, μου είπε μετά που 

κοιμήθηκε: 
 

– Υπήρξε μέγας ασκητής. Τον θαυμάζω, μου είπε. Τρά-

βηξε μια κουβέρτα που σκέπαζε το κρεβάτι του να δω που κοι-

μάται. 
 

Και τι να δω! 
 

Είχε βάλει δύο τεράστιους κορμούς από δένδρα δίπλα - 

δίπλα κι εκεί πάνω κοιμόντανε. Τους κάλυπτε η κουβέρτα! Και 

εμείς νομίζαμε φαινόταν ότι κοιμόταν σε κρεβάτι! Μας ξεγε-

λούσε. 

† † † 
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Δεν θεράπευσε αμέσως 

Δεν καλό έλεγε να θεραπευθεί αμέσως ο άνθρωπος. 
 

Λίγο - λίγο είναι πιο καλά να φύγει η αρρώστια. 
 

Και συμπλήρωνε: 
 

– Μόνο μια φορά σε μια κοπέλα, που της διάβασα ευχή, 

θεραπεύτηκε ο πόνος της σαν μαχαίρι. Αλλά δεν είναι καλό γε-

νικά η άμεση θεραπεία. 
 

† † † 
 

Στα τελευταία του 

Μετά που κάηκε η καλύβα του, όλα πήγαιναν πλέον 

δύσκολα. Είχε αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση. Κλονίστηκε 

ψυχολογικά, αν και δεν το έδειχνε. Προσπαθούσε να μας δια-

σκεδάζει, αλλά ήταν φανερό ότι στεναχωρέθηκε. 
 

Όταν τον ρωτούσαμε πως πάει, έλεγε: 
 

– Καλά, μα πολύ καλά. 
 

Και συνέχιζε: 
 

– Τώρα είμαι πιο καλά. Γυμνός ήρθα σ’ αυτόν τον κόσμο, 

γυμνός θα φύγω. Τι το καλύτερο! 
 

Καμιά φορά, όμως, μας έλεγε εμπιστευτικά: 
 

– Το κάνω αυτό για να σκάζω τους Δαίμονες! 
 

Όταν σε δούνε στεναχωρημένο, χαίρονται! Και δε θέλω 

να χαίρονται! 
 

† † † 
 

Ψωμί και μυρμήγκια (μιλιγκόνια) 

Όταν είχε κέφια μας έκανε και γελούσαμε. 

Μια μέρα, ενώ έτρωγε μαζί μας σκέτο ψωμί που του φέ-

ραμε, πιάνει και κανά δυο ψιλά μυρμήγκια πάνω από το τραπέ-

ζι, που γυρνούσαν και τα έτρωγε. Εμείς σαστίσαμε. 
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– Κάνουν καλό στην υγεία, έλεγε, γελώντας. Κατά-

στρέφουν τον καρκίνο! 
 

– Μα εσύ, Πάτερ, δεν έχεις καρκίνο, αντείπαμε. 
 

– Είδατε τι αποτελεσματικό είναι αυτό το φάρμακο! Και 

μας έβλεπε γελώντας. Και γελούσαμε και εμείς. Ήταν απόλαυ-

ση. 
 

† † † 
 

Ανώδυνος τοκετός 

Έλεγε ότι για «ανώδυνο τοκετό», πρέπει να συντρέ-

χουν οι εξής προϋποθέσεις: 
 

1) Η σύλληψη να γίνει εκτός ημερών νηστείας. 

2) Να προφυλαχθεί από ερωτικές σχέσεις (που είναι 

καλό να κρατήσουν μέχρι τον απογαλακτισμό του 

μωρού). 

3) Προσοχή στις τροφές (όχι κρέατα, αλλά χορταρικά, 

σούπες κ.λπ.). 

4) Όχι άσεμνα θεάματα. Και τέλος η μητέρα να έχει ή-

ρεμη ζωή. 
 

Ένας γνωστός γυναικολόγος ξαναγύρισε μόνος για το 

λόγο αυτό και σημείωσε ένα - ένα όσα ανέφερε και άλλων για-

τρών διαφόρων ειδικοτήτων. 
 

† † † 
 

Καρδιοπάθειες 

Η οργή, θυμός και νεύρα έστω και λίγο κάνουν κακό 

στην καρδιά. Πόντο - πόντο χωρίς να φαίνεται, γίνεται η ζημιά. 

Και αν δεν κατανοηθεί έγκαιρα, τότε γίνεται και πιο μεγάλη. 

Ο άνθρωπος ξεγελιέται και ολισθαίνει σε περιπέτειες. Προσο-

χή στο θυμό και στα νεύρα, έλεγε. 

 

† † † 
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Για μελαγχολία 

Αυτή θεραπεύεται αργά και πρέπει να δείχνουμε με-

γάλη υπομονή στον ασθενή. Επίσης, είναι καλό να τους δίνουμε 

εύκολες ασκήσεις εργασθοθεραπείας ώστε σιγά - σιγά να ανα-

λαμβάνουν οι ασθενείς. 

 

† † † 

 

Για ανεργία 

Είναι καθαρά θέμα πίστεως. Εάν εναποθέσεις στον 

Θεό τις ελπίδες σου θα σε βοηθήσει. Απλώς είναι θέμα χρόνου. 

Αλλά να τις εναποθέσεις πραγματικά. 
 

† † † 
 

Παλέτες στο λιμάνι 

Στο λιμάνι κάτω έμειναν κάτι παλέτες από κάτι μά-

ρμαρα που έφεραν κάποιοι τεχνίτες. Στριφογύριζε, λοιπόν, γύ-

ρω από τον τεχνίτη και μετά πάει πιο κοντά και του λέει: 
 

– Θα τις ξαναπάρεις πίσω; 
 

– Όχι φυσικά, του λέει εκείνος. Τί να τις κάνω; 
 

– Τότε σε παρακαλώ μπορώ να τις μαζέψω; Γιατί έρχε-

ται χειμώνας και τις χρειάζομαι! 
 

– Να τις πάρεις, γέροντα, είπε ο τεχνίτης. Πολύ ευχαρί-

στως. 
 

Ο καημένος ο Παπά - Στέφανος είχε γεράσει πλέον και 

κρύωνε. 
 

† † † 
 

Το Τιμιόξυλο 

Στον λαιμό του είχε κρεμασμένο κομματάκι από τον 

Τίμιο Σταυρό του Κυρίου. Τον ρώτησα κάποτε που το βρήκε. 
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Μου είπε πως το απέκτησε: 
 

«Όταν ήμουν στις Καρυές, ένας γείτονάς μου ασκητής 

είχε τρία κομμάτια Τιμίου Ξύλου. Ζήτησα να μου δώσει τότε έ-

να από τα τρία κομμάτια, αλλά αρνήθηκε εκείνος. Αργότερα 

κόπηκαν, τα έχασε μέσα στο δάσος. Στεναχωρέθηκε πολύ ο 

κάτοχός του. Αλλά κάτω από την πίεση μου υποσχέθηκε ότι αν 

τα βρω θα μου έδινε το ένα. 
 

Και πράγματι ψάχνοντας μέσα σε κάτι χόρτα σα να με 

φώναζε μια φωνή που μου έλεγε: 
 

– Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε! Και έτσι τα βρήκα. 
 

Χάρηκα, χάρηκε κι αυτός και μου έδωσε το ένα! Με την 

καρδιά του. 
 

† † † 
 

Αγία Πετρούπολη 

Πόλις ανύπαρκτος! 

Είναι γνωστή η γκάφα του Τούρκου Πλοιάρχου που 

δεν μπόρεσε να βρει τότε ολόκληρη Μάλτα και απάντησε τηλε-

γραφικά: 

– ΜΑΛΤΑ ΓΙΟΚ – 
 

Κάτι ανάλογο συνέβη και στις μέρες μας με το 

κομμουνιστικό καθεστώς της Ρωσίας. 
 

Τους έστειλε, λοιπόν, ένα  στη Ρωσία ο Παπά- Στέφα-

νος και αντί να γράψει ΛΈΝΙΝΓΚΡΑΝΤ έγραψε το παλιό όνο-

μα ΑΓΙΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ (σκόπιμα ενδεχομένως). 
 

Ούτε λίγο, ούτε πολύ, το γράμμα αυτό γύρισε πίσω στο 

ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ με την ένδειξη από κάτω: 
 

Επιστρέφεται· Πόλις ανύπαρκτος! 
 

Μετά την πτώση, όμως, του καθεστώτος η πόλη ξανά 

πήρε το πραγματικό αρχικό της όνομα με επίσημο δημοψήφι-

σμα. Κι έγινε ξανά πάλι ΑΓΙΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ! Τότε την ανα-

κάλυψαν! Σ’ αυτόν τον κόσμο όλα είναι πιθανά! 
 

† † † 
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ΠΟΚΕΜΟΝ 

Είναι, όντως, ατέλειωτες οι μηχανουργίες του Διαβό-

λου, έλεγε. Είναι παραπάνω από διαβολικό. Είναι αυτό που βλέ-

πουμε σήμερα στις τηλεοράσεις. Όλοι μας ως γνωστόν από-

στρεφόμαστε τις αποκρουστικές μορφές. Πολύ περισσότερο τα 

παιδιά. Πόσο μάλλον τις απαίσιες δαιμονικές φάτσες. Λοιπόν, 

σκεφθείτε τερατουργήματα τώρα. 
 

Μπήκε μέσα σε νοσηρούς εγκεφάλους να κατασκευά-

ζουν απαίσιες μορφές και να τα δείχνουν στα παιδάκια (βλ. 

POKEMON = POCKET MONSTERS = ΤΕΡΑΤΑ ΤΣΕΠΗΣ, 

και DIGIMON = DIGITAL MONSTERS = ΨΗΦΙΑΚΑ ΤΕΡΑ-

ΤΑ). Σκόπιμα βέβαια. 
 

Λοιπόν, ενώ αυτά τα παιδάκια κάποτε τρόμαζαν, τώρα 

σιγά - σιγά τα συνήθισαν και εξοικειώθηκαν με τα κινούμενα 

αυτά σχέδια. Δεν αντιδρούν. Έτσι αλλάζουν τον φόβο της παι-

δικότητας με την σκληροκαρδία και την παχυδερμία, ώστε να 

χαθεί πλέον ο έμφυτος εκείνος φόβος τους. 
 

Αποτέλεσμα να έχει αυτό τρομακτική αλλοίωση πάνω 

στον χαρακτήρα τους. 
 

Από αθώα παιδάκια να μετατρέπονται σε σκληρόκαρ-

δους πολίτες. Όργανα κακίας και σκότους. 
 

Και φυσικά άλλο που δε θέλουν μερικοί - μερικοί. Τρίξουν 

τα χέρια τους. 
 

Και κανείς να μην αντιδρά! Αλλά αυτό κι αν δεν είναι 

πώρωση … 
 

† † † 
 

Πρόβλημα στα μαλλιά του 

Είναι δυνατόν να κάνεις αγώνα και να μην έρθει πει-

ρασμός; Για περισσότερη άσκηση αποφάσισε κάποτε να μην 

πλυθεί πλέον στη ζωή του. Αλλά πάνω στα είκοσι χρόνια αγώ-

να ήρθαν τα μαλλιά του και κόλλησαν και τον ταλαιπωρούσαν 

αφάνταστα. Ξυλοποιήθηκαν. Κάτω από πίεση έκοψε λίγα και 

τα είχε πάνω στο τραπέζι που έγραφε. Ανακουφίστηκε λίγο. 
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Σε πολλές φωτογραφίες διακρίνονται τα μαλλιά του σαν πτερύ-

για να κρέμονται. 
 

† † † 
 

Πες τους να νηστέψουν 

Σε μια οικογένεια που παρουσιάστηκε ένα πρόβλημα 

στο παιδάκι τους και ζήτησαν τη συνδρομή του Παπά - Στέφα-

νου, εκείνος τους παρήγγειλε· «ότι έπρεπε να νηστέψουν». Ό-

μως, αυτοί δε θέλησαν καθόλου ν’ ακούσουν κάτι τέτοιο. Περί-

μεναν ίσως κάτι πιο απλό. 
 

† † † 
 

Ισοϋψής ο Σταυρός 

Σε κάποιους που έκαναν χειροποίητα σταυρουδάκια 

ακόμη και όταν τα ζωγράφιζαν, τους έλεγε: 
 

– Τα τρία επάνω πτερύγια να είναι ακριβώς ισοϋψή. Ρο 

τέταρτο το προς τα κάτω δεν πειράζει αν δεν είναι στο ίδιο 

μήκος, είτε πιο μεγάλο, είτε πιο μικρό. Αλλά τα επάνω τα τρία 

πρέπει να είναι ακριβώς ίσα. Έχει σημασία, έλεγε. 

 

† † † 

 

 
 

Ο π. Στέφανος στα τελευταία του 

στη Σερβία με Σταυρό και φτερό.  
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Σταυρός με τα δάχτυλα 

«Σταύρωνε» βάζοντας σταυρωτά τον αντίχειρά του 

πάνω στο παράμεσο δάχτυλο, σχηματίζοντας έτσι σταυρό. Αυ-

τός είναι ο σωστός τρόπος να σταυρώνουμε ευλογώντας, έλεγε. 
 

† † † 
 

Επιστρέφει στη Σερβία 

Το 1999 κάηκε ολοσχερώς η ξύλινη καλύβα του από έ-

να κερί που το ξέχασε αναμμένο. 
 

Ήρθαν γείτονες και Σέρβοι μοναχοί από το Χιλανδάρι 

και λίγο τη συμμάζεψαν την καλύβα κάπως. 
 

Αλλά το 2000 λίγο πριν τον Χειμώνα ξανακάηκε. Έτσι 

κάτω από πίεση, τον φυγάδευσαν στη Σερβία το 2001. Απ’ όσο 

ξέρω, τελικά, κοιμήθηκε εκεί στη Μονή Αγίου Στεφάνου κοντά 

στο ΜΠΕΟΓΡΑΝΤ, δίπλα στον Δούναβη. Δεν πήγα, δεν ξέρω, 

δεν είδα για να γράψω κάτι περισσότερο. 
 

† † † 
 

Δύο προς ένα «οι Εισακτέοι» 

Οι Έλληνες Ορθόδοξοι έχουν μεγάλες πιθανότητες να 

μπούνε στον Παράδεισο, έλεγε. 
 

Από τα εννιά εκατομμύρια των Ορθοδόξων Ελλήνων, τα 

έξι είναι με το ένα πόδι στον Παράδεισο. 
 

Αλλά μερικοί θέλουν με «άδεια κόλα» να περάσουν. Ε, 

αυτό δε γίνεται ούτε στις Πανελλήνιες Εξετάσεις που τις εξε-

τάζουν άνθρωποι! Τουλάχιστον τη βάση να πιάσουμε, έλεγε. 
 

† † † 
 

Προσευχή με απλά λόγια 

Όταν μια φορά τον ρώτησα: 
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– Με ποιόν τρόπο, Πάτερ, προσεύχεσαι όταν θέλεις κά-

τι να ζητήσεις από τον Θεό; 
 

Τότε αυτός μου απάντησε: 
 

– Προσεύχομαι όσο μπορώ με πιο απλά λόγια. Και βλέ-

πω με χαρά ότι εισακούονται οι προσευχές μου. 
 

Ξέρει ο Θεός από το τι έχουμε ανάγκη. 
 

† † † 
 

Έπεσα έξω 

Μη νομίζετε ότι τα έβρισκα πάντα όλα, έλεγε. Πολ-

λές φορές έχω πέσει έξω στις προβλέψεις μου. Τίποτα δεν είναι 

σίγουρο. Τίποτα δεν είναι τόσο εύκολο, όσο νομίζουμε. Άλλο 

θεωρία, άλλο πράξη. 
 

† † † 
 

Όχι στα βαθιά 

Μας συνιστούσε να αποφύγουμε τα βαθιά νερά για 

μπάνιο. Παραμονεύει το κακό, έλεγε. Καλύτερα στα ρηχά, έλε-

γε. Μη δίνετε ευκαιρία στο κακό. Άλλο που δε θέλει. 
 

† † † 
 

Πονάει κεφάλι 

Όταν του πονούσε το κεφάλι -πολλές φορές από τα 

βάσανα της ζωής- έλεγε «τότε δουλεύει περισσότερο.». 
 

Δηλαδή ήθελε να κουραστεί λίγο σωματικά και έτσι να 

κοιμηθεί ώστε να χαλαρώσει απ’ την κούραση το σώμα. 
 

Έτσι περνούσε ο πονοκέφαλός του. 
 

Διότι τις περισσότερες ώρες έγραφε και διάβαζε και 

συμβούλευε. 
 

† † † 
 



 

 - 104 - 

Δεν έχω αρρώστια 

Όταν τον ρωτούσαμε τι κάνει, έλεγε: 
 

– Είμαι καλά, δεν έχω αρρώστια. 
 

Μετά, μας έλεγε εμπιστευτικά: 
 

– Αυτό το λέω για τον Διάβολο. Να μην ξέρει. Να μη 

χαίρεται. 
 

† † † 
 

Από θάλασσα 

στον Άγιο Σπυρίδωνα 

Σε μια κοπέλα που της πονούσε πολύ το κεφάλι της, 

της συνέστησε να πάει να προσκυνήσει στον Άγιο Σπυρίδωνα. 

Εκείνη πήγε με αεροπλάνο. 
 

– Ήθελα, έλεγε, να πάει οπωσδήποτε με πλοίο. Να πε-

ράσει από θάλασσα. Έχει σημασία. Είναι πολύ καλό αυτό για 

θεραπεία, έλεγε. Να περάσει θάλασσα. 
 

† † † 
 

Έκανε ενάτη 

Ένα πρωί καθώς γυρίζαμε από ένα ταξίδι και προθυμο-

ποιήθηκα να του προσφέρω κάτι, δηλαδή να τον κεράσω, αυτός 

μου είπε: 
 

– Εσύ φάε, χωρίς αυτός να δοκιμάσει έστω και λίγο. Α-

γόρασα τότε κάτι ωραία βερύκοκα. 
 

– Κάνω ενάτη, μου απάντησε. Γι’ αυτό δεν τρώω. 
 

Δηλαδή θα έτρωγε κατά τις τρεις μετά το μεσημέρι. Αυ-

τή ήταν η τακτική του. 
 

Εγώ, πάντως, τότε δε γνώριζα «περί ενάτης». Πρώτη 

φορά το άκουγα  
 

Ενάτη: Αυστηρή νηστεία (ξηροφαγία), να τρως μια φο-

ρά μόνο στις τρεις μετά το μεσημέρι! 
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† † † 
 

Χαλαρή συνείδηση 

Ο άνθρωπος έρχεται σ’ αυτόν τον κόσμο με ατελή και 

χαλαρή συνείδηση. Είναι, βέβαια, φανερό αυτό. Παιδιόθεν. 
 

Όσο, όμως, περνά ο καιρός έρχεται και η διαπαιδαγώγη-

ση, η πληροφόρηση. Τώρα εκεί εγείρεται και το μεγάλο πρόβλη-

μα. Τι είδους διαπαιδαγώγηση θα έχει ο άνθρωπος. Διότι λένε 

… μηδενιστικές αντιλήψεις. 
 

Εάν υπερισχύσουν, λοιπόν, οι καταστροφικές διδασκα-

λίες και το λίγο ακόμη που έχει ως δωρεά κι αυτό πάει περίπα-

το. Χάνεται. Αντί για καλύτερος γίνεται χειρότερος ο άνθρω-

πος. 
 

Εάν, όμως, βάλει και λογική λίγο να δουλέψει και τη συ-

νείδηση και πραγματικά θελήσει να πάρει «το επάνω του» τότε 

τελειοποιείται. Γίνεται τότε σοφότερος και καλύτερος. 
 

† † † 
 

Ύπνος φάρμακο 

Κάποτε πέρασαν από το κελί του κάτι μεγαλογιατροί. 

Τους έκανε τότε μια απλή ερώτηση. Τοις είπε, λοιπόν: 
 

– Εάν έχετε μόνο μία λύση (μία δυνατότητα) στα χέρια 

σας, ύπνο ή αντιβιοτικά, τί θα προτιμούσατε; 
 

Οι γιατροί εννιά στους δέκα απάντησαν ότι θα προτι-

μούσαν τα φάρμακα να δώσουν στον άρρωστο. 
 

Ένας μόνο γιατρός είπε ότι θα προτιμούσε τον ύπνο. 
 

Ο Παπά - Στέφανος τότε τους είπε: 
 

Εφόσον ο άρρωστος έχει φυσιολογικό πλέον ύπνο χωρίς 

διαταραχές είναι βέβαιο ότι θα θεραπευθεί. Κάτι που δεν είναι 

βέβαιο με τα φάρμακα μόνο, αν δεν έχει ύπνο. 
 

Κάτι ανάλογο δηλαδή που απάντησαν οι Άγιοι Απόστο-

λοι στον Χριστό στην περίπτωση του αναστηθέντος Λαζάρου. 
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– Εφόσον, Κύριε, κοιμάται θα θεραπευθεί. Θα γίνει κα-

λά. 
 

† † † 
 

Ιταλός μεγαλογιατρός 

Είχε καρφιτσωμένη πάνω στον τοίχο τη φωτογραφία 

ενός ξένου. Μια μέρα τον ρώτησα ποιος είναι αυτός και μου εί-

πε: 
 

– Είναι Ιταλός μεγαλογιατρός με κότερο. Έρχεται από 

την Ιταλία στην Ελλάδα στο Άγιο Όρος για να με δει. Συναντιό-

μαστε μια φορά το χρόνο. 
 

† † † 
 

Το πιο σύγχρονο τηλέφωνο 

Ο Παπά - Στέφανος είχε ένα ζευγάρι γνωστούς στη 

ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΣΕΔΕΣ) που τον εξυπηρετούσαν 

σε διάφορες δουλειές. 
 

Ήταν ο ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΣΠΑΣ με την οικογένειά του. 
 

Ένα βραδάκι, λοιπόν, ο Παπά - Στέφανος τους χρειάστη-

κε γιατί την άλλη μέρα, ήθελε να πάει κάπου για δουλειές. Και 

τους ήθελε. Τότε που μιλάμε ούτε κινητά υπήρχανε, αλλά ούτε 

και σταθερό στο Άγιο Όρος. Ένα τηλέφωνο όλο- όλο είχαν τότε 

οι Δανιηλαίοι και εκείνο δεν ήταν πάντα σίγουρο, ότι πάντα 

λειτουργούσε. 
 

Κάτω, λοιπόν, από την αναγκαιότητα της εργασίας του, 

βγήκε έξω προς τη μεριά της θάλασσας και φώναξε. 
 

– Άντε κύριο Κυριάκο, είναι ανάγκη έλθεις, Παπά - Στε-

φάν θέλει για δουλειά…! 
 

Το κοριτσάκι τους που έπαιζε μέχρι τότε στα πόδια του 

πατέρα της σηκώνει τα μάτια της και λέει: 
 

– Μπαμπά, άκουσες; Σε φωνάζει ο Παπά - Στέφανος να 

πας! Γυρίζει ο πατέρας της και λέει στο κοριτσάκι του που πή-

γαινε στο νηπιαγωγείο: 
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– Άντε νύσταξες, πήγαινε τώρα να κοιμηθείς. Ονειρεύε-

σαι. 
 

Γυρίζει τότε η γυναίκα του και του λέει: 
 

– Μήπως σε χρειάζεται αλήθεια ο άνθρωπος. Δε πας αύ-

ριο μια βόλτα να δεις; 
 

Με τα πολλά, το πρωί ξεκίνησε αυτός για τα Καρούλια. 
 

Μόλις τον είδε ο Παπά - Στέφανος του λέει: 
 

– Πού ξέρεις εσύ ότι ήθελα να έρθεις; 
 

Τότε του είπε ο κύριος Κυριάκος πως έγιναν τα πράγμα-

τα. Απόρησαν και οι δύο. Σίγουρα ένα τέτοιο τηλέφωνο σήμερα 

θα το ζήλευαν οι καλύτερες τηλεφωνικές εταιρείες. 
 

† † † 
 

Κούρδοι Ελληνικής καταγωγής 

Υποστήριζε μετά πάσης βεβαιότητος ότι ορισμένοι 

Κούρδοι (όχι όλοι) έλκουν Ελληνική την καταγωγή και σε ενδε-

χόμενη στιγμή θα προσχωρήσουν προς την Ελληνική μεριά. Δε 

θέλουν να πάνε με τους Τούρκους. Διότι προς τα κει τραβάει η 

ράτσα. Αισθάνονται Έλληνες. Μπορεί να μην είναι, βέβαια, Ορ-

θόδοξοι αυτή τη στιγμή, αλλά αυτοί έχουν εξισλαμισθεί παλαιό-

τερα διά της βίας από τους Τούρκους. Όπως έκαναν οι Τούρκοι 

και με άλλα έθνη και φυλές. 
 

Αυτούς τους διασκορπισμένους Κούρδους (Ελληνικής 

ρίζας) τους υπολόγιζε ο Παπά - Στέφανος γύρω στα δεκαεπτά 

εκατομμύρια (Ιράκ, Συρία, Πακιστάν, Αφγανιστάν, Λίβανος, 

Κούρδοι Τουρκίας, Ρωσικές περιοχές). 
 

† † † 
 

Χρυσές πολεμικές εφεδρείες 

Έλεγε σε κάτι στρατιωτικούς επισκέπτες ότι οι Έλλη-

νες έχουν πολεμικές χρυσές εφεδρείες. Αυτοί που τώρα βρί-

σκονται σε ηλικία από τριάντα έως πενήντα ετών και μέχρι 



 

 - 108 - 

πενήντα πέντε ετών ακόμη. Είναι εμπειροπόλεμοι και ξέρουν 

να κρατούν καλά τα μετώπισθεν. 
 

Είναι άλλο πράγμα να ξέρεις ότι από πίσω σου σε ακο-

λουθούν χρυσές εφεδρείες, έλεγε. Αισθάνεσαι σιγουριά και ας-

φάλεια. 
 

† † † 
 

Καινούρια έθνη 

Ανακατατάξεις εθνών 

Δεν είναι και τόσο καλό που έπεσε η Σοβιετική Ένωση 

- το Ανατολικό μπλοκ, έλεγε. Διότι υπήρχε μια ισορροπία δυνά-

μεων. Έστω, υπήρχε μια ισορροπία τρόμου. Αργότερα θα φα-

νούν στον ορίζοντα καινούριες δυνάμεις που θα έχουν σοβαρό 

λόγο στην εξέλιξη των πραγμάτων. 
 

Τέτοιες αναδυόμενες δυνάμεις, έλεγε, είναι η Κίνα, η Ιν-

δία και η Λατινική Αμερική κ.λπ.. 
 

† † † 
 

Τα διαζύγια έγιναν μόδα 

Τα χρόνια αυτά τα περισσότερα διαζύγια ξεκινούν 

από την υπερηφάνεια των δύο συζύγων. Δηλαδή κανένας από 

τους δύο δε θέλει να κάνει λίγο πίσω. Μία σου και μία μου. 

Εξαιτίας τούτου υπάρχει ένας ανοικτός πόλεμος. Οικογενεια-

κοί καβγάδες που οδηγούνται σε ατελείωτες «μάχες» και κατά-

λήγουν αναγκαστικά σε χωρισμό. Χωρίς κάποια άλλη σοβαρή 

αιτία. Λίγο - λίγο στον χωρισμό φθάνουν. 
 

† † † 
 

Τεχνητοί πονοκέφαλοι (καρφίτσες) 

Ήτανε μία παντρεμένη που ήλθε σε διάσταση με τον 

άντρα της. 
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Πήγε, τότε, σε Χότζα να τον ξανακερδίσει. Τον αγα-

πούσε ως φαίνεται. Εκείνος (ο Χότζας) έφτιαξε από πηλό ένα 

ομοίωμά του και αντί για μαλλιά έβαλε καρφίτσες. Αλλά σε λί-

γο καιρό η κοπέλα τρελάθηκε από ισχυρό πονοκέφαλο. 
 

Οι γιατροί δεν εύρισκαν παθολογικά τίποτα. Γύρισαν 

τα μάγια επάνω της. 
 

Τότε ο Παπά - Στέφανος τους συμβούλευσε να πάρουν 

το κέρινο ομοίωμα (διότι το είχαν κρύψει μέσα σ’ έναν βολικό 

τάφο) και να το διαβάσει Ιερέας (εξορκισμό). Το έκαναν και 

ύστερα από λίγο καιρό η κοπέλα θεραπεύτηκε εντελώς. 
 

† † † 
 

Ο σεισμός των Σκοπίων 

Ο σεισμός των Σκοπίων που έγινε το 1955, έλεγε, και 

είχε 1.500 νεκρούς έγινε για έναν Δεσπότη· τον Δεσπότη Ιω-

σήφ. 
 

Αλλά τότε δεν ρώτησα το γιατί και έτσι μου έμεινε και 

σε μένα η απορία τι ακριβώς εννοούσε όταν μου το είπε αυτό. 
 

† † † 
 

Εθνικά θέματα 

Μεγάλη είναι η εκτίμηση των ξένων για τους Έλλη-

νες, έλεγε. Αλλά οι ίδιοι δεν το καταλαβαίνουν. Ίσως γιατί τους 

εντυπωσιάζουν άλλα πράγματα. Χρήμα, αυτοκίνητα, σπίτια 

κ.λπ.. 
 

Αλλά οι ξένοι για τους Έλληνες τρέφουν μεγάλη εκτίμη-

ση. Αρκεί οι Έλληνες να καταλάβουν σε ποιό σκαλοπάτι πνευ-

ματικά βρίσκονται. 
 

† † † 
 

Δικαιοσύνη και Αδικία 

Η σκηνή σε κεντρικό δρόμο μεγαλούπολης. Τυχαία 

συνάντηση της Αδικίας με τη Δικαιοσύνη. Η Αδικία είναι ντυ-
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μένη με την τελευταία λέξη της μόδας. Η Δικαιοσύνη με ρούχα 

παλαιά και φθαρμένα. 

Αδικία: Βρε, βρε καλώς την Δικαιοσύνη. Τί γίνεσαι φιλενάδα; 

Χρόνια και ζαμάνια έχουμε να συναντηθούμε. 

Δικαιοσύνη: Έχεις δίκιο, φιλενάδα. Αλλά ξέρεις, υποχρεώσεις 

… Τρέξε εδώ, τρέξε εκεί … 

Αδικία: (Την διακόπτει): Ξέρω, ξέρω, αλλά μια που τώρα βρεθή-

καμε, έλα να σε κεράσω κάτι. Λίγο να τα πούμε. Είναι 

ευκαιρία. 
 

(Μπαίνουν στο ρεστοράν τελικά). 

 
※   ※   ※ 

 

Στην είσοδο δύο «μπράβοι» βλέποντας την κακομοιρια-

σμένη Δικαιοσύνη είναι έτοιμοι να την πετάξουν έξω με τις 

κλωτσιές. Την νομίζουν για ζητιάνα. Αλλά το ύφος και το βλέμ-

μα της Αδικίας τους κάνει να οπισθοχωρήσουν. Συμμαζεύονται. 
 

Αφού ήρθε η παραγγελία και έφαγαν και ήπιαν, λίγο 

πριν αναχωρήσουν, η Αδικία, η οποία εν τω μεταξύ ούτε στιγμή 

δε σταμάτησε να βλέπει με μάτι περίεργο τους πάντες και τα 

πάντα (όταν είδε ότι ένας διπλανός πλήρωσε με λίρα, πήρε τα 

ρέστα του και έφυγε) λέει ξαφνικά στο γκαρσόν: 
 

Αδικία: Γκαρσόν, φέρε μας, σε παρακαλώ, τα ρέστα γιατί θέ-

λουμε να φύγουμε. 

Γκαρσόν: Συγγνώμη, αλλά δε με πληρώσατε, καλέ κυρία. 
 

Έγινε έξω φρενών η Αδικία τότε. 
 

Αδικία: Θα σου δείξω εγώ, αφηρημένε. Φωνάζω τώρα την α-

στυνομία να βγάλει την άκρη εκείνη. 
 

(Έρχεται η αστυνομία). 
 

Αστυνομία: Συγγνώμη, γιατί μας καλέσατε; 

Αδικία: Εδώ, κύριε Αστυνόμε, πλήρωσα και το αρνείται. 

Γκαρσόν: Ψεύδεται, κύριε Αστυνόμε η κυρία… δε με πλήρωσε. 
 

Πηγαίνουν στο Ταμείο. 
 

Αδικία: Ελάτε μαζί μου, κύριε Αστυνόμε. Και ανοίγει τότε το 

συρτάρι και του δείχνει τη λίρα με την οποία πλήρωσε ο 

προηγούμενος πελάτης! 
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Γκαρσόν: Όχι τέτοια αδικία και τέτοιο ψέμα, Θεέ μου. Πού 

είσαι Δικαιοσύνη; Γιατί δε μιλάς; Είναι αμαρτία! 

Δικαιοσύνη: (Από δίπλα και με σιγανή φωνή): Εδώ είμαι, εδώ 

είμαι, αλλά έφαγα κι εγώ! 
 

Η συνενοχή την ανάγκαζε σε σιωπή. 
 

Οι συνένοχοι δε μιλάνε! 
 

† † † 
 

Λαίμαργος πλούτος 

Ήρθε κάποτε ένας πλούσιος στη σπηλιά του από το 

Εξωτερικό, Έλληνας και ζητούσε θεραπεία. Οι γιατροί του έλε-

γαν ότι είναι πλέον στα τελευταία του. Έξι μήνες ζωή του έδι-

ναν. 
 

Παπά - Στέφανος: Οικογενειακές υποχρεώσεις δεν έ-

χεις. Πήγαινε πούλησε όλα τα πλούτη σου, μοίρασέ τα στους 

φτωχούς και έλα πίσω και θα γίνεις καλά. Σου υπογράφω. 
 

Εκείνος έφυγε χωρίς να πει ούτε «ναι», ούτε «όχι». Αλλά 

δεν γύρισε ποτέ πίσω! 
 

† † † 
 

Εσάς σας χρειάζεται χειρότερος 

Ήρθε κάποτε ένας επισκέπτης στην καλύβα του και 

το μόνο που τον «έκαιγε» ήταν «αν θα γίνει πολιτική αλλαγή 

στην Ελλάδα και αν θα βγει το κόμμα που αυτός ήθελε». 
 

Τότε του λέει ο Παπά - Στέφανος σε μια στιγμή: 
 

– Πολιτική αλλαγή θα γίνει, αλλά εσάς σας χρειάζεται 

ένας χειρότερος! 
 

† † † 
 

Τα καλά λόγια της μάνας 

Μεγάλη Παρασκευή. Μεσάνυχτα. Η μητέρα με το 

παιδάκι της επιστρέφουν από την εκκλησία στο σπίτι τους να 
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ξεκουραστούν λίγο. Οι μέρες αυτές έχουν από μόνες τους μια 

κούραση, μια θλίψη. 

Αλλά υπάρχει κι άλλος λόγος που είναι κουρασμένοι. Ε-

δώ και λίγο καιρό πέθανε ο πατέρας τους. Έμειναν ορφανοί. Και 

ενώ προχωρούνε για να μπούνε μέσα στο σπίτι, ξαφνικά μια 

σκιά ενός άγνωστου άντρα που κρυβόταν, τους κατατρόμαξε. 
 

– Μαμά, είδες; Ένας άνθρωπος κρύφτηκε πίσω από το 

σπίτι μας. Μήπως θέλει να μας σκοτώσει; Κρατούσε μαχαίρι! 
 

Η μητέρα δεν έχασε την ψυχραιμία της: 
 

– Όχι, παιδάκι μου, έτσι σου φάνηκε. Δεν ήταν κανέ-

νας. Απόψε Σταυρώσανε τον Χριστό, αύριο, τέτοια ώρα, θα Α-

ναστηθεί. Ο Χριστός και τον Ληστή συγχώρεσε, παιδάκι μου. 

Εμείς είμαστε ορφανοί, ο μπαμπάς μας πέθανε εδώ και λίγο και-

ρό, εμείς δεν έχουμε διάφορες με κανέναν, παιδάκι μου. Δεν κά-

ναμε κακό σε κανέναν. Και μπήκανε μέσα στο σπίτι να κοιμη-

θούν. 

 
※   ※   ※ 

 

Ύστερα από καιρό ήρθε ένα γράμμα από το εξωτερικό, 

που έγραψε ότι η σκιά εκείνη ήταν ένας κατάδικος φυλακών 

που δραπέτευσε και είχε σκοπό να τους σκοτώσει, γιατί νόμιζε 

ότι αυτοί τον κατέδωσαν στην Αστυνομία και τον συνέλαβαν 

και τον φυλάκισαν. Έτσι πίστευε. 
 

Όπως, όμως, εξηγούσε, πρώτη φορά άκουγε τόσο καλά 

λόγια, που μετέβαλαν τη γνώμη του και γι’ αυτό δεν τους σκό-

τωσε. 
 

Τους έγραψε, μάλιστα, ότι μόλις πληρωθεί θα τους ενι-

σχύσει οικονομικά. Και πράγματι τους έστειλε. 
 

† † † 
 

Αμνημονεί Θεός 

Μου είπε κάποτε το εξής: 
 

Κάνει κάποιος ένα σοβαρό σφάλμα (μια σοβαρή αμαρ-

τία). Εκείνη τη στιγμή, όμως, δεν έχει επίγνωση ότι είναι αυτό 
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αμαρτία (όπως συχνά αυτό συμβαίνει από άγνοια στη νεότητά 

μας συχνά). 

 

Αργότερα, όμως, έρχεται σε επίγνωση ότι και εκ του α-

ποτελέσματος φαίνεται ότι προξένησε ζημιά (ενδεχομένως, 

μάλιστα, πολύ σοβαρή και ενίοτε ανεπανόρθωτη). Μεταμελεί-

ται, όμως, και δε θέλει να ξανακάνει αυτήν την κακή του πρά-

ξη. Ούτε καν σα σκέψη η επιθυμία έστω, περνάει από το μυαλό 

του. 
 

Τότε να ξέρει ότι αυτήν την συγκεκριμένη αμαρτία δε 

την θυμάται ο Θεός. Αλλά να ξέρει ότι: 
 

«Για πρώτη και τελευταία», όπως λέγαμε κάποτε εμείς 

οι δάσκαλοι, όταν θέλαμε να χαριστούμε σε κάποιον άτακτο 

μαθητή. Δε θυμάμαι, όμως, που ακριβώς το γράφει, μου είπε ότι 

στην Π. Διαθήκη. 
 

Μου φαίνεται ότι είναι στον Προφήτη Ιεζεκιήλ, καλά 

είναι να εξαγορεύσει την αμαρτία. 
 

† † † 
 

Δείξτε το Σώμα του Χριστού 

Ήρθανε κάποτε κάποιοι επισκέπτες από Ευρώπη (εβ-

ραϊκής καταγωγής) και παραπονιόταν για τα «ψέματα του Ευ-

αγγελίου περί Αναστάσεως του Ιησού Χριστού.». 
 

– Εμείς ποτέ δεν είπαμε ότι κλέψανε το Σώμα του Χρι-

στού. Αυτά τα λένε Χριστιανοί για προπαγάνδα δική τους. Να 

περάσει η Ανάσταση. 
 

– Τότε δείξτε το Σώμα του Χριστού, τους απάντησε. Έ-

χετε υποχρέωση να το δείχνετε, αν είναι έτσι όπως τα λέτε, εί-

πε. Θα ξέρετε εσείς που είναι θαμμένο. 
 

† † † 
 

Η αχρειότης των ηθών στη Σερβία 

Τον ανησυχούσε πολύ η αχρειότης των ηθών που επι-

κρατούσε στη Σερβία. Μια μέρα, λοιπόν, μου είπε: 
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– Πολύ φοβούμαι ότι αντί να γίνουν καλύτεροι οι Σέρβοι, 

άμα τελειώσει ο πόλεμος θα γίνουν χειρότερα τα πράγματα ε-

κεί (αναφερόταν τότε στη Νατοϊκή επίθεση). 

† † † 
 

Η επίθεση του ΝΑΤΟ 

Η επίθεση στη Σερβία έγινε καλοκαίρι, όπως είναι 

γνωστό. Εκείνο ίσως που αγνοούν μερικοί είναι ότι υπήρχε τόσο 

χαμηλή ορατότητα (ομίχλη) με αποτέλεσμα να μην μπορούν τα 

αεροπλάνα του ΝΑΤΟ να βομβαρδίσουν. Τους προστάτευαν 

προσευχές. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να χρινιτριβήσουν αρ-

κετά οι επιθέσεις. Ο αγώνας, βέβαια, ήταν άνισος και το ΝΑ-

ΤΟ επέτυχε αυτό που ήθελε. 
 

† † † 
 

Γέρασε και κρύωνε 

Στα τελευταία πολύ τον «φόβιζε» ο Χειμώνας, ενώ οι 

ασκητές δεν ξέρουν τι θα πει ζέστη, προσπαθούσε από κάπου 

να ζεσταθεί. Κρύωνε. 
 

Εκεί γύρω ξύλα δεν υπήρχαν. Ήταν έρημος. Άμα 

εύρισκε κάποια χαρτιά τα φύλαγε. Αλλά πόσο μπορούσαν αυτά 

να τον ζεστάνουν! 
 

Ήτανε και έρημος εκεί που ζούσε. Και ο Άθωνας εκεί 

δεν αστειεύεται. Κατεβάζει κρύο. 
 

† † † 
 

Ξέρω, αλλά δε λέω 

Όταν κάτι ήξερε και νόμιζε ότι δε λέγεται (όλα προ-

φανώς δε λέγονται), έλεγε: 
 

– Ξέρω, αλλά δε λέω. 
 

Και σταματούσε εκεί την κουβέντα. Κι εμείς δε ρωτού-

σαμε πλέον παραπάνω. 
 

Ξέραμε ότι δε θα συνέχιζε με τίποτα. 
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† † † 

Καλύτερα να πληρώσει εδώ 

Είναι πολύ δύσκολα να πληρώσεις στον άλλο κόσμο, 

έλεγε. Καλύτερα εδώ. Εδώ έχεις συγγενείς, φίλους, γνωστούς 

που σε παρηγορούν. Μπορείς να κάνεις προσευχή κ.λπ.. 
 

– Καλύτερα να πληρώσεις εδώ, συμπλήρωνε. Σε συμφέ-

ρει. 
 

† † † 
 

Συζυγικές σχέσεις με σεξ 

Όταν έβλεπε να έχεις ώριμη ηλικία, γύρω στα 40 με 

45 χρονών και πάνω και σε ψυχολογούσε ότι δεν έχεις σκοπό 

πλέον για άλλα παιδιά (για παιδοποιΐα) σε συμβούλευε ως εξής: 
 

– Εσύ τώρα, κύριο Γιάννη, αφού δε θέλεις να κάνεις άλ-

λα παιδιά, να μην έχεις πια σεξουαλικές σχέσεις με τη γυναίκα 

σου. Δεν είναι καλό, έλεγε. Είναι πορνικές αυτές οι σχέσεις. 

Και κάνουν ζημιά στον άνθρωπο, κατέληγε. Δε βοηθούν πνευ-

ματικά. 
 

† † † 
 

Κάποτε θα πηγαίνει πρώτος! 

 Μια γυναίκα του παραπονέθηκε κάποτε ότι ο άντρας 

της ούτε ήθελε να ακούσει για εκκλησία, όχι να πάει! 
 

– Α! Μη στεναχωριέσαι, σε λίγο καιρό θα πηγαίνει πρώ-

τος! - της απάντησε. 
 

Πράγματι κάτι του ήρθε στραβό στην οικογένεια και μό-

νος του ζήτησε να γίνει επίτροπος. Και τότε πράγματι πήγαινε 

πρώτος - πρώτος ο άντρας της και άνοιγε την εκκλησία. 

 

† † † 
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Προσευχές 

με επιθυμίες … αντίθετες 

Ο πατέρας ήθελε το παιδί να τελειώσει (τις σπουδές), 

αλλά ο γιός δεν ήθελε καθόλου αυτό (περνούσε καλά). 
 

† † † 
 

Κλεμμένη κατσίκα 

Αστυνομικός: Πού κρύψατε, παιδί μου, την υπόλοιπη 

κατσίκα που φάγατε; 
 

Παιδί του κλέφτη: Ο μπαμπάς μου την έκρυψε μέσα 

στα ξύλα που έχουμε κόψει για τον χειμώνα. 
 

Έτσι πιάστηκαν οι κλέφτες. 
 

† † † 
 

Πάρε κανόνα (προς μοναχό) 

Πάρε κανόνα μόνος σου γι’ αυτό που έκανες (τούμπα-

ρε εκεί που οδηγούσε και σκότωσε άνθρωπο). 
 

– Δεν έφταιγα εγώ, απάντησε, τότε, εκείνος. Γιατί να 

πάρω κανόνα; 
 

Δυστυχώς δεν πήρε κανόνα και έπαθε νέα συμφορά. 

Μοναχός εργάτης ανυπακοής. 
 

† † † 
 

Δεσπότης εργάτης Υπακοής 

Να μην ξαναλειτουργήσεις 

(προς Δεσπότη) 

Ήρθε ένας Δεσπότης και του είπε μια συγκεκριμένη 

αμαρτία του: 
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– Μπορείς να κάνεις υπακοή; - τον ρώτησε. 
 

– Μπορώ να κάνω, απάντησε ο Δεσπότης. 
 

– Τότε να μην ξαναλειτουργήσεις. 
 

Και ο Δεσπότης «εργάτης υπακοής» δεν ξαναλειτούρ-

γησε. Κι ας φώναζε απ’ έξω ο κόσμος. Εκείνος τήρησε τον κα-

νόνα που του έβαλε. 
 

† † † 
 

Ρίξε Αγιασμό (στο μνήμα) 

Πάρε και ρίξε Αγιασμό στο μνήμα της συγγενούς σου, 

που λες ότι βλέπεις συχνά στον ύπνο σου και ταράζεσαι, όπως 

λέγεις. 
 

Ο προσκυνητής τον άκουσε, το έκανε και δεν την ξανα-

είδε στον ύπνο του. 
 

† † † 
 

Αναστενάρηδες 

Εάν κάποιος πάρει και ρίξει λίγο Αγιασμό πάνω στα 

κάρβουνα που πατούν οι αναστενάρηδες, «αυτοί» δε θα μπορέ-

σουν πλέον να ξαναπερπατήσουν πάνω σ’ εκείνα τα αναμμένα 

κάρβουνα. Θα τσουρουφλιστούν κυριολεκτικά, έλεγε. Αυτό εί-

πε, αυτό γράφω. 
 

† † † 
 

Για όλα έχουμε λόγο! 

Πολύ τον εντυπωσίαζε το παραμύθι του Αισώπου με 

το γαϊδουράκι. 
 

Ξεκίνησαν για το αμπέλι παππούς και εγγονός καβάλα 

στο γαϊδουράκι. 
 

Κάποιοι είπαν: 
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– Χάθηκε η ντροπή. Θα το ψοφήσουν το ζώο! Κατέβασε 

ο παππούς τον εγγονό κάτω. Τότε κάποιοι είπαν πιο κάτω: 
 

– Χάθηκε η ντροπή. Ο παππούς καβάλα, το παιδί με τα 

πόδια και να μη διαμαρτύρεται το καημένο! Κατέβηκε ο παπ-

πούς, ανέβασε τον εγγονό. Τότε είπαν: 
 

– Χάλασε ο κόσμος. Οι νέοι δε σέβονται τίποτα. Το παι-

δί επάνω, ο γέρος με τα πόδια! Πού ακούστηκε; Κατέβηκαν και 

οι δύο. Το ζώο πήγαινε ελεύθερο και άδειο! 
 

Είπε ο κόσμος: 
 

– Τι θα δούμε άλλο! Το ζώο πάει άδειο. Και οι άνθρωποι 

πεζοί! 
 

Όπως να μας πιάσεις, λερώνεσαι. 
 

Όλοι λένε για όλα. Για να λέμε. 

 
※   ※   ※ 

 

Τον φώναξαν κάποτε για ένα κοριτσάκι, γιατί υπέφερε 

από ψυχασθένεια. Το είδε «γεμάτο» και νόμισε ότι ήταν από 

φαγητό. Αλλά ψάχνοντας καλύτερα έμαθα ότι το κοριτσάκι συ-

νελήφθη μέσα στη Σαρακοστή (γεννήθηκε ΝΟΕΜΒΡΙΟ) τότε 

τους έβαλε τους γονείς κανόνα και το κοριτσάκι πήγε καλύτε-

ρα. 

 
※   ※   ※ 

 

Έχει πολύ νερό ο Ουρανός, έλεγε. 
 

† † † 
 

Εγκράτεια και στην αφή 

(στα κρυφά μέρη του σώματος) 

Μου είπε κάποτε το εξής: 
 

Η σάρκα μου έχει μαραθεί τόσο πολύ που μοιάζει σα μι-

κρού παιδιού. 
 

Ποτέ μου δεν ακούμπησε εκεί το χέρι μου. Ο πατήρ Νι-

κόδημος το έβαζε, όμως, σ’ εμένα είναι άγνωστο αυτό. 
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Δεν τον ρώτησα από λεπτότητα περισσότερα. 
 

† † † 
 

Η κηδεία του μακαριστού 

Πατριάρχου Σερβίας κυρού Παύλου 

(που ήταν καθηγητής του π. Στεφάνου) 
 

 
 

Από την Εξόδιο Ακολουθία του Μακαριστού Πατριάρχου Σερβίας 

κυρού Παύλου (†19/11/2009) 

Ο Μακαριστός Πατριάρχης Σερβίας κυρός Παύλος, 

κατά κόσμον Γκόικο Στόιτσεβιτς, γεννήθηκε την Παρασκευή, 

11 Σεπτεμβρίου, 1914, στο χωριό Κούτσαντσι της Σλαβονίας. 

Έμεινε ορφανός σε μικρή ηλικία. Σπούδασε στη Θεολογική 

Σχολή του Βελιγραδίου. Μετά τον Β´ Παγκόσμιο Πόλεμο πήγε 

ξανά στο Βελιγράδι, ως πρόσφυγας, και εργάστηκε σε διά-

φορες δουλειές για να επιβιώσει. Το 1948 εκάρη μοναχός και 

μέχρι το 1955 άνηκε στη Μονή Ράτσια. Το 1954 χειροτονήθηκε 

ιερομόναχος και το 1957 έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο 

Παεπιστήμιο Αθηνών. Επιστρέφοντας στην πατρίδα του, 

εξελέγη επίσκοπος Ράσκας και Πρίζρεν, στο Κόσσοβο. Εξ-

ελέγη Αρχιεπίσκοπος Πεκίου, Μητροπολίτης Βελιγραδίου και 

Κάρλοβιτσι και Πατριάρχης Σερβίας την 01η Δεκεμβρίου, 1990, 

με τον αποστολικό τρόπο, δηλαδή με κλήρωση από κατατεθέν 

τριπρόσωπο. Αναφέρεται ότι είναι ίσως ο μοναδικός των Μη-

τροπολιτών ο οποίος δεν επιθυμούσε να εκλεγεί Πατριάρχης. Ο 

Μακαριστός ανέλαβε ως επικεφαλής της Σερβικής Ορθόδοξης 

Εκκλησίας, λίγο πριν την αιματηρή κατάρρευση της πρώην 

Γιουγκοσλαβικής Ομοσπονδίας, αλλά η Ορθόδοξη Εκκλησία α-

νέκτησε μεγάλη επιρροή στον πληθυσμό την περίοδο που ά-

σκησε τα καθήκοντά του. Επρόκειτο για μία ασκητική μορφή. 

Εξίσου ασκητική ήταν και η ζωή του. Κατάφερε να ποιμάνει 

τους Σέρβους σε μία εποχή δύσκολη, μετά τη διάλυση της Γιου-
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γκοσλαβίας και να γίνει σύμβολο ενότητας του Σερβικού λαού 

εν μέσω των πολέμων που ακολούθησαν. Τον Οκτώβριο του 

2008 ζήτησε να παραιτηθεί από το Θρόνο, αλλά αυτό δεν έγινε 

δεκτό από τη Σύνοδο της Σερβικής Ορθόδοξης Εκκλησίας. 
 

Την Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου του 2009 η Σερβική Ορθό-

δοξη Εκκλησία είπε το ύστατο χαίρε στον εκλιπόντα Προκαθή-

μενο της τον Πατριάρχη κυρό Παύλο. 
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ΙΩΑΝΝΗ ΣΤΟΓΙΑ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ 

 

 

ΡΩΣΙΑ, 1965 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΗΓΑ ΣΤΗΝ 

ΚΟΛΑΣΗ 

ΚΑΙ ΓΥΡΙΣΑ 
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ΡΩΣΙΑ 

1965 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ΗΜΟΥΝ ΑΘΕΗ» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ 
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ΜΑΡΤΥΡΙΑ 

 

 

 

 

 

 

Η ΚΛΑΥΔΙΑ ΝΙΚΗΤΙΣΝΑ 

ΕΞΙΣΤΟΡΕΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ 

 
※   ※   ※ 

 

Η αληθινή και συγκλονιστική 

αφήγηση (μαρτυρία) μιας άθεης γυναίκας. 

 
※   ※   ※ 

 

Η δημόσια εξομολόγηση των αμαρτιών της. 

 
※   ※   ※ 

 

Τι της συνέβη και ξαναγύρισε 

στην Ορθόδοξη πίστη των πατέρων της. 

 
※   ※   ※ 

 

Παρμένη από το Βιβλίο του Παπά Στέφανου 

του Σέρβου: 

 

«ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ» 
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1965: Σοβιετική Ένωση [1] 

 

Γεμίζει ολόκληρο το σώμα μου με καρκίνο 

 

Ήμουν άθεη για πολλά χρόνια. Έβριζα με το παραμικρό 

τον Θεό. Βλαστημούσα συνέχεια. Ζούσα, με λίγα λόγια, μέσα 

στην ντροπή και μέσα στην πορνεία. Ήμουν μια γυναίκα ζω-

ντανή - νεκρή. 
 

Το μόνο που με ενδιέφερε ήταν πως να περάσω ωραία. 

Να καλοπεράσω. Καμιά πνευματική ανησυχία δεν είχα. Όμως, 

ο καλός και ελεήμων Θεός, δε με άφησε να χαθώ. Με πόνεσε. 

Με οδήγησε στη μετάνοια. Και να πως: 
 

Το 1962 αρρώστησα από καρκίνο στομάχου και ήμουν 

άρρωστη για τρία χρόνια. Δεν ήμουν, όμως, στο κρεβάτι, αλλά 

συνέχισα να εργάζομαι και ταυτόχρονα έκανα και τις θεραπεί-

ες μου, που μου συνιστούσαν οι γιατροί. Πάντα ήλπιζα ότι θα 

βρω ξανά την υγεία μου, αλλά τους τελευταίους έξι μήνες η κα-

τάστασή μου επιδεινώθηκε τόσο πολύ ώστε ούτε νερό πια δεν 

μπορούσα να πιω. Μόλις το έπινα, αμέσως έκανα εμετό. Είχα 

πια αδυνατίσει σε σημείο απελπιστικό. 
 

 
[1] Το 1965 η τότε Σοβιετική Ένωση (η σημερινή Ρωσία, χωρίστηκε σε πολλά 

κράτη) ήταν ακόμη υπό κομμουνιστικό καθεστώς (Μαρξιστικό). 

    Επίσημη θρησκεία του κράτους ήταν η αθεΐα. Και μάλιστα η Χριστιανική 

πίστη εδιώκετο άγρια. 

    Το περιστατικό άρχισε το 1962. Βρισκόμαστε δηλαδή στην εποχή που ο 

Κομμουνισμός μεσουρανούσε και σε συνδυασμό, μάλιστα, με τα εκπληκτικά 

αποτελέσματα που είχε στο Διάστημα και στο οπλοστάσιό του (Δορυφόροι 

και πρόγραμμα πυρηνικό) είχαν το προβάδισμα. Αλλά γενικά όλες οι επιστή-

μες είχαν εντυπωσιακά επιτεύγματα. Τα χρόνια εκείνα του κομμουνισμού, 

η Ρωσία λεγόταν «ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ»! 
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Έτσι, ξαναμπήκα στο Νοσοκομείο. Επειδή, όμως, ήμουν 

από τα καλύτερα ενεργά στελέχη του κόμματος κάλεσαν έναν 

καθηγητή από τη Μόσχα και αποφάσισαν να με χειρουργή-

σουν. 

Με κόβουν οι γιατροί, αλλά με ξανακλείνουν 

όπως - όπως! 

 

Μόλις, όμως, μου άνοιξαν την κοιλιά μου οι γιατροί, εγώ 

αμέσως πέθανα. Πάνω στην εγχείρηση! 
 

Η ψυχή μου, τότε, βγήκε από το σώμα και πήγε και 

στάθηκε ανάμεσα στους δύο γιατρούς. Εγώ δε, είχα μεγάλο 

φόβο και τρομοκρατημένη κοίταζα την αρρώστια μου και 

έβλεπα, ολόκληρο το στομάχι μου, αλλά και τα έντερά μου, να 

ήταν γεμάτα από καρκίνο! Στεκόμουν και απορούσα και έλεγα: 
 

– Μα, πώς είμαστε δύο; 
 

Ιδέα δεν είχα ότι ο άνθρωπος έχει και ψυχή! Πίστευα 

ότι ο άνθρωπος είναι μόνο σώμα, σάρκα και κόκαλα. Για ψυχή 

δεν είχα ακούσει τίποτα! Ποτέ! 
 

Πρέπει, όμως, να σας πω ότι αυτοί που μας διαφώτιζαν 

τότε, στον κομμουνισμό, και μας καθοδηγούσαν, μας έλεγαν 

ότι ψυχή δεν υπάρχει! Και ότι όλα αυτά, είναι επινόηση των 

παπάδων για να ξεγελούνε τον κόσμο, να τον εκμεταλλεύονται 

και να τον κρατούν σε φόβο. 
 

Έβλεπα, λοιπόν, τον εαυτό μου να στέκεται πάνω στο 

χειρουργικό κρεβάτι. Μου έβγαλαν τότε έξω όλα τα εντόσθιά 

μου, και αναζητούσαν τον δωδεκαδάκτυλο. Αλλά το μόνο που 

έβρισκαν ήταν πύον, καθώς όλα πια είχαν προσβληθεί και 

τίποτα πια δε λειτουργούσε. 
 

Τότε οι γιατροί είπαν: 
 

– Μα, πώς θα ζήσει αυτή, αφού τίποτα μέσα της δε 

λειτουργεί; 
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Και όλα αυτά τα έβλεπα μπροστά μου και έτρεμα από 

το φόβο μου και έλεγα μέσα μου: 
 

– Μα, πώς είμαστε δύο; Πώς είμαι όρθια και ταυτόχρονα 

είμαι και ξαπλωμένη; Δεν είχα καταλάβει ότι πέθανα. 
 

Οι γιατροί τότε αποφάσισαν να με ξανακλείσουν. Μά-

ζεψαν όπως - όπως τα εντόσθιά μου και είπαν ότι καλό θα είναι 

να δοθεί το σώμα μου προς μελέτη των ειδικευόμενων γιατρών. 

Μετέφεραν, τότε, το σώμα μου στο νεκροτομείο (ψυγείο) και 

εγώ πήγαινα από δίπλα και όλο σκεφτόμουνα και απορούσα: 
 

– Μα, πώς είμαστε δύο; Μου φαινόταν σαν όνειρο! 

 

Βλέπω τις μεταθανάτιες στιγμές μου 

 

Εκεί, λοιπόν, με άφησαν γυμνή, σκεπασμένη μ’ ένα σε-

ντόνι μέχρι το στήθος μου. Αμέσως μετά βλέπω ότι μπήκε μέσα 

ο αδερφός μου και κρατούσε από το χέρι το μικρό μου αγοράκι, 

ηλικίας μόλις έξι ετών. Το όνομά του ήταν Αντρούσκα (Ανδρέ-

ας). 
 

Το παιδάκι μου ο Ανδρέας με πλησίασε και με φίλησε 

στο μέτωπο, και άρχισε να λέει: 
 

– Μαμά, μαμάκα μου, γιατί πέθανες; Εγώ είμαι πολύ μι-

κρός ακόμα, πώς θα ζήσω χωρίς εσένα; Πατέρα δεν έχω, και 

εσύ τώρα πέθανες! Κι έκλαιγε! 
 

Εγώ, τότε, τον αγκάλιασα και τον φίλησα, αλλά αυτός 

δεν κατάλαβε τίποτα. Μόνο κοίταζε το νεκρό μου σώμα κι έκ-

λαιγε! 
 

Επίσης, έβλεπα πως έκλαιγε και ο αδελφός μου. 
 

Ύστερα, με μιας βρέθηκα στο σπίτι μου. Εκεί ήρθε η πε-

θερά μου από τον πρώτο γάμο μου. Επίσης, ήρθαν η μητέρα μου 

και η αδελφή μου. Πρέπει να σας πω ότι τον πρώτο μου τον αν-

δρα τον εγκατέλειψα γιατί πίστευε στον Θεό! 
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Άρχισαν, τότε, να μοιράζουν τα πράγματά μου. Γιατί 

πρέπει να σας πω ότι εγώ ζούσα πολύ πλούσια. Και είχα πολύ 

πλούτο που απόκτησα με αδικίες και με πορνεία. 
 

Η αδελφή μου, τότε, άρχισε να παίρνει ότι πιο ωραίο εί-

χα, ενώ η πεθερά μου της έλεγε να αφήσει και κάτι για το παιδί 

και να μην τα παίρνει όλα. Αυτή, όμως, δεν άκουγε τίποτα, αλ-

λά από πάνω την κορόιδευε και της έλεγε: 
 

– Αυτό το παιδί δεν είναι από τον γιο σου και έτσι εσύ 

δεν του είσαι τίποτα. Είσαι άσχετη. 
 

Ύστερα, βγήκαν έξω, έκλεισαν το σπίτι και η αδελφή 

μου κουβαλούσε ένα μεγάλο μπόγο με τα πράγματά μου, ενώ 

εγώ έβλεπα τους διαβόλους να χορεύουν και να χαίρονται για 

όλη αυτήν την φασαρία που γινόταν μέσα στο σπίτι μου. 

 

Πετάω για τον άλλο κόσμο 

 

Τότε, εντελώς ξαφνικά βρέθηκα στον αέρα και νιώθω 

σα να βρίσκομαι μέσα σ’ ένα αεροπλάνο και πετάω… Αισθάνο-

μαι σαν κάτι να με συγκρατεί, κάποιος, και ότι υψώνομαι όλο 

και πιο πολύ. Πετούσα, ανέβαινα ψηλά. 
 

Βρέθηκα έτσι πάνω από την πόλη ΜΠΑΡΝΑΟΥΛ [2]. 

Και μετά άρχισε να έρχεται τόσο πολύ δυνατό φως που δεν 

μπορούσα να το κοιτάξω. 
 

Είδα, όμως, ότι με τοποθέτησαν σε μια μαύρη πλάκα μη-

κους ενάμιση μέτρου. 
 

Έβλεπα δέντρα με πολύ χοντρούς κορμούς με ωραίο και 

ποικιλόμορφο φύλλωμα. Ανάμεσα δε στα δέντρα υπήρχαν και 

ωραία σπίτια και μάλιστα καινούρια. Δεν έβλεπα, όμως, μέσα 

 
[2] ΜΠΑΡΝΑΟΥΛ (Barnaul): Μεγαλόπολη της Σοβιετικής Ένωσης, πρω-

τεύουσα της περιοχής Αλταΐ (Σήμερα της Δημοκρατίας Αλταΐων) στην πα-

λιά Δυτική Σιβηρία. Στην απογραφή του 1959 είχε 320.000 κατοίκους. Πε-

ριοχή με πλουσιότατα κοιτάσματα σιδήρου και πολύτιμων μετάλλων. Άλλω-

στε Αλταΐα όρη στα Ρωσικά σημαίνει Χρυσά βουνά. 
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σ’ αυτά ποιοί κάθονταν! Στην κοιλάδα αυτή είχε πλούσιο χορ-

τάρι και προβληματίστηκα και σκέφτηκα: 
 

– Πού βρίσκομαι τώρα; Αν βρίσκομαι στη γη, γιατί τότε 

δεν υπάρχουν ούτε επιχειρήσεις, ούτε εργοστάσια, ούτε αλλιώ-

τικα κτήρια; Γιατί δεν υπάρχουν δρόμοι και συγκοινωνία; Τότε, 

ποιό μέρος είναι αυτό; Γιατί δε βλέπω ανθρώπους και ποιός, τέ-

λος πάντων, ζει εδώ; 
 

Τότε, λίγο πιο πέρα βλέπω μια ωραία Γυναίκα, ψηλή, με 

Βασιλική ενδυμασία να περπατάει, και καθώς περπατούσε, 

φαινόταν τα δάκτυλα των ποδιών Της. 
 

Περπατούσε τόσο ωραία και τόσο ανάλαφρα που ούτε 

το χορτάρι δε λύγιζε κάτω από το βάρος των ποδιών Της. Κοντά 

της δε, πήγαινε ένας νεαρός που είχε ύψος ίσα με τους ώμους 

της. 
 

Είχε κρύψει το πρόσωπό του με τα χέρια του, έκλαιγε 

συνέχεια και πικρά και Την παρακαλούσε αυτήν τη Γυναίκα 

για κάτι. 
 

Όμως, εγώ δεν άκουγα για τι πράγμα την παρακαλού-

σε. 

 

Με σώζουν οι καλοσύνες του πατέρα μου 

 

Όταν αυτοί με πλησίασαν, τότε αυτός ο νεαρός (εννοεί-

ται ο Άγγελος) έπεσε μπροστά στα πόδια Της και άρχισε να 

την παρακαλεί εντονότερα και να οδύρεται και κάτι Της ζητού-

σε επίμονα [3]. 

 
[3] Παπά - Στέφανου Σέρβου: Από ότι φαίνεται, αυτός ο νεαρός ήταν ο Άγ-γελος φύλακας της 

νεαρής γυναίκας. Επίσης, φαίνεται ακόμη πόση οδύνη δοκιμάζουν οι Άγιοι Άγγελοι, οι φύλακες 

των ψυχών μας, γι’ αυτά που αντιμετωπίζουν τέτοιες ώρες δύσκολες. Αλλά εμείς αυτά δεν τα 

βλέπουμε. Και ακόμη παραπέρα, φαίνεται πόσο ανεκπλήρωτο είναι το αίτημα των Αγίων Αγ-

γέλων, ώστε να υπάρξει περισσότερη επιείκεια για την ψυχή αυτή που συνοδεύουν από τη γη 

στον Ουρανό. 

     Η ψυχή εκείνη την ώρα περνούσε από τα γνωστά Τελώνια. Δηλαδή βλέπουμε πόσο δύ-

σκολη είναι η επίδειξη επιείκειας, καθώς εκεί επικρατούν συνθήκες αντικειμενικής κρίσης. Και 

τι δύσκολο είναι η ψυχή εκείνη την ώρα αυτή να είναι η ψυχή ενός αμετανόητου και αμαρ-

τωλού ανθρώπου και ελεγχόμενου γι’ αυτές τις αμαρτίες του! 
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Εκείνη κάτι του απάντησε, αλλά εγώ δεν μπόρεσα να 

καταλάβω αυτόν τον διάλογό τους. 
 

Σκέφτηκα ότι θα είναι το παιδί της και μάλιστα μέσα 

μου αγανάκτησα και διαμαρτυρήθηκα, γιατί δεν τον λυπάται 

και δεν κάνει δεκτό το αίτημά του. 
 

Όταν, λοιπόν, αυτοί με πλησίασαν εγώ θέλησα να ρω-

τήσω εκείνη την Γυναίκα: 
 

– Πού βρίσκομαι; 
 

Όμως, εκείνη τη στιγμή Εκείνη η Γυναίκα σταύρωσε τα 

χέρια Της στο στήθος, ύψωσε τα μάτια Της προς τον Ουρανό 

και είπε: 
 

– «Κύριε, πού θα πάει αυτή έτσι;». 
 

Εγώ τότε άρχισα να τρέμω και μόνο τότε συνειδητοποί-

ησα και κατάλαβα ότι είχα πεθάνει και ότι η ψυχή μου μόνο 

βρισκόταν στον ουρανό και το σώμα μου είχε μείνει στη Γη! 
 

Τότε, εγώ άρχισα να κλαίω και να οδύρομαι. Και τότε α-

κούω μια Φωνή να λέει: 
 

– «Επέστρεψέ την στη γη για τις καλοσύνες και τις α-

γαθοεργίες του πατέρα της.». 
 

Ενώ μια άλλη Φωνή αμέσως ακούστηκε να λέει: 
 

– «Βαρέθηκα την αμαρτωλή και διεφθαρμένη ζωή της. 

Ήθελα να την εξαφανίσω από το πρόσωπο της γης χωρίς μετά-

νοια, αλλά με παρακάλεσε γι’ αυτήν ο πατέρας της. 
 

Όμως, δείξτε της το μέρος για το οποίο προοριζόταν και 

ποιός τόπος της άξιζε.». 

 

Μεταφέρομαι στον Άδη 

 
     Είχα την ευκαιρία και από άλλες πηγές να γνωρίσω πως και πόσο πικρά κλαίει αυτός ο φύ-

λακας Άγγελος που του δόθηκε για τη φύλαξη αυτή η συγκεκριμένη ψυχή. 

     Όταν ο άνθρωπος αυτός δεν υπακούει στην Αγία Εκκλησία και στην Αγία Πίστη, που υπερ-

ισχύουν οι αμαρτίες και είναι αμετανόητος. 
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Αμέσως τότε βρέθηκα στον Άδη. Και τότε άρχισαν να 

έρπουν μέχρις εμένα φοβερά και πυρακτωμένα φίδια. Είχαν 

μακριές ουρές και ξερνούσαν φωτιά και άλλες αποκρουστικές 

βρωμιές. Η βρωμιά και η δυσωδία ήταν αβάσταχτη. 

Αυτά τα φίδια τυλίχτηκαν γύρω μου και την ίδια στιγμή 

εμφανίστηκαν σκουλήκια χοντρά, ίσα με το δάκτυλο. Οι ουρές 

τους κατέληγαν σέ βελόνες και αγκίστρια κοφτερά. 
 

Όλα αυτά περνούσαν και έμπαιναν σ’ όλα τα ανοιχτά 

μέρη, στ’ αυτιά, στα μάτια, στη μύτη κ.λπ. 
 

Με βασάνιζαν τρομερά κι εγώ κραύγαζα και τσίριζα, 

αλλά η φωνή μου δεν ακουγόταν, και από πουθενά δεν υπήρχε 

βοήθεια και έλεος. Καμία παρηγοριά ή ανακούφιση. 
 

Εκεί είδα τότε μια γυναίκα που πέθανε από άμβλωση 

και παρακαλούσε τον Κύριο να την λυπηθεί. 
 

Εκείνος της απάντησε: 
 

– «Εσύ όταν ζούσες δε Με αναγνώριζες. Σκότωνες τα 

παιδιά σου μέσα στην κοιλιά σου και έλεγες στους άλλους αν-

θρώπους: Δεν χρειάζονται τα παιδιά, αυτά είναι περιττά. Ό-

μως για Μένα δεν υπάρχουν ούτε περιττά παιδιά, ούτε αρκε-

τά. Για Μένα υπάρχει και χώρος για να ζήσουν και αρκετές 

τροφές για να ζήσουν, όλα τα παιδιά! [4]». 
 

Τότε ο Κύριος είπε σε μένα: 
 

– «Σου έδωσα την αρρώστια σου αυτή για να μετα-

νοήσεις. Αλλά εσύ με έβριζες ως το τέλος της ζωής σου. Δε Με 

αναγνώριζες με κανέναν τρόπο. Τώρα ζητάς να σε αναγνωρίσω 

και να σε λυπηθώ. Πώς τόσα χρόνια έζησες πάνω στη γη χωρίς 

Θεό; Τώρα θα υποστείς εδώ την απουσία του Θεού.». 

 

Ελέγχομαι για όλες μου τις αμαρτίες 

 
[4] Δηλαδή εδώ βλέπουμε να καταστρατηγείται η αρχική Εντολή του Θεού 

«αυξάνεστε και πληθύνεσθε». 
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Και ξαφνικά όλα αυτά χάθηκαν και εγώ κάπου αλλού 

μεταφέρθηκα. Χάθηκε εκείνη η βρωμιά που υπήρχε, χάθηκε ο 

δυνατός οδυρμός μου και εγώ ξαφνικά βρέθηκα να είμαι μέσα 

στην εκκλησία της ενορίας μας που κάποτε εγώ κορόιδευα και 

ενέπαιζα. 
 

Εκεί ξαφνικά ανοίγει η Ωραία Πύλη που ήταν κλειστή 

και απ’ αυτή βγαίνει ο Ιερέας μας ντυμένος με άσπρη στολή. 

Στάθηκε μπροστά μου με σκυμμένο το κεφάλι και μια Φωνή το-

τε με ρώτησε: 
 

– «Ποιός είναι αυτός;». 
 

Εγώ τότε απάντησα: 
 

– «Είναι ο ιερέας μας.». 
 

Τότε η Φωνή λέει: 
 

– «Εσύ όταν ζούσες έλεγες ότι αυτός είναι ένας χαραμο-

φάης που δε δουλεύει. 
 

Μάθε, λοιπόν, ότι δεν είναι καθόλου χαραμοφάης [5]  εί-

ναι ένας πραγματικός ποιμένας και μάλιστα δεν παίρνει καν 

μισθό. 
 

Μάθε ακόμη πω αν και είναι ένας απλός ιερέας χωρίς 

κάτι το ιδιαίτερο, αλλά κάνει το ίδιο έργο με αυτό που κάνουν 

και οι άλλοι ιερείς· υπηρετεί Εμένα. Και ακόμη μάθε και τούτο: 

Ότι αν αυτός δε σου διαβάσει την Ευχή της Συγχώρεσης των 

αμαρτιών σου, δε θα σε συγχωρέσω!». 
 

Τότε εγώ άρχισα να Τον παρακαλώ και να Του λέω: 
 

– «Κύριε, λυπήσου με και γύρισέ με στη γη. Έχω εκεί 

κάτω ένα μικρό παιδάκι.». 
 

Και ο Κύριος απάντησε: 
 

 
5 Αυτή ήταν η πρώτη κατηγορία- μομφή των κομμουνιστών εναντίον των 

ιερέων, ότι δηλαδή ήταν χαραμοφάης. Λες και αυτοί όλοι ήταν εντάξει! 
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– «Ξέρω ότι έχεις ένα μικρό παιδάκι και είναι κρίμα γι’ 

αυτό το παιδάκι.». 
 

– «Ναι, κρίμα.», απάντησα τότε εγώ. 

Και Εκείνος τότε αποκρίθηκε: 
 

– «Εγώ και σας λυπάμαι όλους και τρεις φορές σας λυ-

πάμαι, και όλους σας θέλω και όλους σας περιμένω να ξυπνήσε-

τε κάποτε απ’ αυτό το αμαρτωλό όνειρο που ζείτε. Περιμένω 

να μετανοήσετε και να έλθετε στον εαυτό σας και στην αυτό-

γνωσία σας και να πείτε μέσα σας: Μα τι κάνω; Και να συνέλ-

θετε. Και να μετανοήσετε!». 

 

Οι ψυχές εκλιπαρούν για σωτηρία 

 

Και να τώρα ξαναφαίνεται η Μητέρα του Θεού την Ο-

ποία εγώ νωρίτερα αποκαλούσα «Γυναίκα». 
 

Παίρνω το θάρρος τότε και Την ρωτάω: 
 

– «Υπάρχει εδώ σε σας Παράδεισος; [6]». 
 

Και αντί για άλλη απάντηση μετά απ’ αυτές τις λέξεις, 

ξαναβρίσκομαι στην Κόλαση. Στον Άδη! 
 

Τώρα, όμως, τα πράγματα ήταν χειρότερα απ’ την προ-

ηγούμενη φορά. Έτρεξαν γύρω μου και με περικύκλωσαν Δαί-

μονες με καταλόγους στα χέρια να μου δείχνουν ένα - ένα τα α-

μαρτήματά μου. 
 

Και να φωνάζουν και να λένε: 
 

– «Εσύ μας υπηρέτησες πάνω στη γη.». 
 

Και άρχισαν να διαβάζουν εκεί όλες μου τις αμαρτίες. 

Ήταν γραμμένες με μεγάλα και ευδιάκριτα γράμματα. Και εγώ 

τώρα ένιωθα τρομερό φόβο. Έτρεμα! 
 

 
[6] Εδώ φαίνεται καθαρά η άγνοια και σε τι σκοτάδι ζούσαν σ’ αυτά τα 

καθεστώτα. Μελαγχολεί κανείς και μόνο που τα διαβάζει. 
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Από τα στόματά τους έβγαινε φωτιά και με κτυπούσαν 

στο κεφάλι, κι επάνω μου έπεφταν και κολλούσαν φωτιές, πυ-

ρακτωμένη λάβα, σπίθες από δυνατή φωτιά και αυτές με 

έκαιγαν. Στους γύρω μου ακουγόταν φοβερός θρήνος και κο-

πετός πολλών ανθρώπων. 
 

Όταν δε το πυρ δυνάμωνε, τότε έβλεπα τα πάντα γύρω 

μου. Ψυχές που είχαν φοβερή όψη, που ήταν σακατεμένες, με 

τεντωμένους λαιμούς και με πρησμένα μάτια. Φοβερά παρα-

μορφωμένες. 
 

Και μου έλεγαν: 
 

– «Είσαι συντρόφισσά μας (φαίνεται ότι και αυτές ήταν 

κομμουνίστριες) και είσαι υποχρεωμένη να ζήσεις εδώ μαζί μας: 

Θα μας ακολουθήσεις εδώ για πάντα [7]. 
 

Όπως εσύ, έτσι και εμείς, όταν ήμασταν κάτω στη γη, 

δεν αναγνωρίζαμε τον Θεό, αλλά τον βρίζαμε, βλαστημούσαμε 

και κάναμε κάθε είδους κακό. Πορνεία, περηφάνια και άλλα 

αμαρτήματα για τα οποία δεν μετανοήσαμε ποτέ γι’ αυτά. 
 

Όσοι αμάρτησαν αλλά μετάνιωσαν και πήγαιναν στην 

εκκλησία και προσευχόταν στον Θεό, όσοι ελεούσαν φτωχούς 

και έκαναν καλοσύνες και βοηθούσαν όσους βρισκόταν σε ανά-

γκη και όσους είχαν την ατυχία να είναι φτωχοί, όλοι αυτοί τώ-

ρα βρίσκονται εκεί πάνω. 
 

 
[7] Δηλαδή της  ότι όλοι οι μετανοήσαντες τώρα βρίσκονται στον Παράδεισο, 

τον οποίο, όμως, αυτοί εδώ στην Κόλαση του Άδου ούτε καν τη λέξη ακόμη 

«Παράδεισος» δεν ήθελαν να αναφέρουν. Και η λέξη ακόμη «Παράδεισος» 

τότε πείραζε! Άλλωστε αυτοί, τότε, είχαν τον δικό τους ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ. 

Επίσης, αξίζει να υπογραμμισθεί ότι οι άλλες κομμουνίστριες έβγαζαν και 

γι’ αυτήν κρίση και απόφαση. Δηλαδή, ότι τύχη είχαμε εμείς, κι εσύ την ίδια 

ποινή θα έχεις! Την ίδια τύχη! Και πραγματικά εκεί δεν έχει χατηράκια, 

ούτε χωράνε μέσα, όπως εδώ  στη γη (καθώς ακούω κρίνω λέει το 

Ευαγγέλιο). Τα ίδια μέτρα σύγκρισης υπάρχουν για όλους. Αλλιώς τί είδους 

δικαιοσύνη θα είχαμε;  
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Εγώ δε, έτρεμα από το φόβο μου απ’ όλα αυτά τα τρομε-

ρά λόγια που άκουγα. Μου φαινόταν ότι ήδη βρισκόμουνα στην 

Κόλαση μια ολόκληρη ζωή! Και αυτές έλεγαν ότι θα ζήσω μαζί 

τους και αιώνια! 
 

Μετά απ’ αυτό εμφανίστηκε εκ νέου η Μητέρα του Θε-

ού και έγινε φως. Οι Δαίμονες που βασάνιζαν τις ψυχές τράπη-

καν τώρα σε φυγή. Και οι ψυχές που βασανίζονταν στην Κόλα-

ση άρχιζαν να φωνάζουν και να ικετεύουν: 
 

– «Ουράνια Βασίλισσα, μη μας αφήσεις εδώ.». Και πάλι 

φώναζαν: 
 

– «Καιγόμαστε, Μητέρα του Θεού και δεν υπάρχει ούτε 

μια σταγόνα νερού να δροσιστούμε [8]». 
 

Εκείνη (η Παναγία) έκλαιγε και μέσα από τα κλάματά 

Της ακουγόταν και έλεγε: 
 

– «Όσο ζούσατε πάνω στη γη δε Με αναγνωρίζατε. Δε 

μετανοούσατε για τις αμαρτίες σας. Δε ζητούσατε συγγνώμη 

από τον Υιό μου και Θεό ημών. Τώρα δεν μπορώ να σας βοηθή-

σω. Ούτε μπορώ να παραβώ τον Κανόνα του Υιού Μου. Αλλά 

και Αυτός δεν μπορεί να παραβεί τον  Κανόνα και την Εντολή 

του Πατέρα Του!». 
 

«Βοηθώ», είπε η Παναγία «μόνο αυτούς για τους οποίους 

προσεύχονται και παρακαλούν οι συγγενείς τους κάτω στη γη. 

Και γι’ αυτούς που προσεύχεται η Αγία μας Εκκλησία [9]!». 
 

 
[8] Εδώ βλέπουμε την ίδια σκηνή του Ευαγγελίου. Ο πλούσιος παρακαλεί τον 

Θεό να στείλει τον φτωχό Λάζαρο να του δροσίσει λίγο το στόμα με μια στα-

γόνα νερό! Δεν ξεδιψάει κανείς, βέβαια, με μια σταγόνα νερού, αλλά όταν 

ο πόνος είναι ανυπόφορος (αβάστακτος), έστω και το λίγο, μια ιδέα που λέ-

νε, κι αυτό κάπως φέρνει μια κάποια ανακούφιση. 

[9] Δηλαδή αναφέρεται στη μνημόνευση των ονομάτων που γίνονται στην 

Αγία Προσκομιδή, τα μνημόσυνα, τα κόλλυβα και τα Σαρανταλείτουργα και 

όλα αυτά που τελούνται εις μνημόσυνο των κοιμηθέντων, ήτοι καλοσύνες, 

ελεημοσύνες, δωρεές κ.λπ.. 
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Μετά από αυτό, εμείς όλοι (κι εγώ μαζί) αρχίσαμε να 

υψώνουμε φωνή και να παρακαλούμε: «Μητέρα του Θεού, μη 

μας αφήνεις.». 

 
 

 

Η Παναγία με ξαναφέρνει στη ζωή 

 

Και έτσι ξαναγύρισε τότε το ίδιο σκοτάδι κι εγώ ξανα-

βρέθηκα μέσα στην ίδια πλάκα που σας είχα πιο μπροστά περι-

γράψει. 
 

Η Μητέρα του Θεού, τότε, σταύρωσε τα χέρια Της πά-

νω στο στήθος, ύψωσε τα μάτια Της ψηλά προς τον Ουρανό, 

άρχισε να προσεύχεται και είπε: 
 

– «Κύριε, τί να κάνω μ’ αυτήν; Πού να την βάλω;». 
 

Τότε μια Φωνή απάντησε: 
 

– «Αφήστε την από τα μαλλιά στη γη.». 
 

– «Μα αυτή, Κύριε, είναι κουρεμένη!», απάντησε η Μη-

τέρα του Θεού. 
 

Η Φωνή είπε πάλι: 
 

– «Πιάστε την από τα μαλλιά.». 
 

Τότε, η Μητέρα του Θεού έφυγε αθόρυβα, μισάνοιξε μια 

πόρτα και μπήκε μέσα. Εγώ δεν μπόρεσα να δω τι υπήρχε πίσω 

απ’ αυτήν την πόρτα και σε λίγο επέστρεφε κρατώντας στα 

χέρια Της τα μαλλιά μου. 
 

Εκείνη τη στιγμή, από κάπου εμφανίστηκαν δώδεκα ά-

μαξες χωρίς τροχούς. Όμως, εκινούντο αργά - αργά και εγώ τις 

ακολούθησα. 
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Η Μητέρα του Θεού μου έδωσε τα μαλλιά  [10] μου, αλλά 

εγώ δεν αντιλήφθηκα ότι με άγγιξε. Άκουσα μόνο ότι η τελευ-

ταία και δωδέκατη άμαξα δεν είχε πάτο. Φοβόμουν, όμως, να 

καθίσω σ’ αυτήν, αλλά η Μητέρα του Θεού με έσπρωξε μέσα 

σ’ αυτήν και τελικά απ’ αυτήν την άμαξα βρέθηκα ξανά κάτω 

στη γη. 

Ξαναβρίσκομαι στο Νοσοκομείο 

της πόλης μου 

 

Έτσι, μετά απ’ αυτό εγώ συνήλθα και ενσυνείδητα πλέ-

ον στεκόμουν και κοίταζα τα πάντα. Ήμουν ξανά κάτω στη γη! 
 

Το ρολόι έδειχνε μιάμιση η ώρα, μεσημέρι προς το από-

γευμα. Πρέπει να σας πω εδώ, ότι μετά από εκείνο το Φως που 

είχα δει τότε, εκεί πάνω, δηλαδή τα ωραία δένδρα, το χορτάρι, 

τα ωραία σπίτια κ.λπ., εδώ κάτω στη γη όλα μου φάνηκαν τόσο 

χλωμά και τόσο άσχημα! 
 

Δε μου άρεσε καθόλου εδώ κάτω η γη, αλλά δεν μπορού-

σα να κάνω αλλιώς. Δεν είχα άλλη επιλογή. Η εντολή ήταν ά-

νωθεν. Και έτσι, είπα τότε μόνη μου στην ψυχή μου: «Ψυχή 

μου, πήγαινε τώρα μέσα στο σώμα σου!». 
 

Έτσι, βρέθηκα στο Νοσοκομείο και κοντά στο ψυγείο, 

όπου φύλαγαν τα πτώματα και φυσικά και το δικό μου πτώμα! 

Ήταν κλειστό, αλλά εγώ δεν είχα δυσκολία να περάσω. Μπήκα 

μέσα και είδα εκεί το νεκρό και άψυχό μου σώμα. Ο άνθρω-

πος!!! - είπα μέσα μου. 
 

Το κεφάλι μου ήταν γυρισμένο λίγο προς τα πλάγια, ενώ 

η μέση μου συμπιεζόταν από δύο άλλους νεκρούς που ήταν δί-

πλα μου! 
 

Μόλις η ψυχή μου ξαναμπήκε μέσα στο σώμα, τότε αισ-

θάνθηκα το δυνατό κρύο του ψυγείου. Απελευθέρωσα κάπως 

 
[10] Φαίνεται ότι εκεί στο νεκροτομείο (στο ψυγείο) που την είχανε για πρα-

κτική εξάσκηση οι νέοι γιατροί (φοιτητές) την είχαν κουρέψει για να διευκο-

λύνονται έτσι στο μάθημά τους. 
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τη μέση μου που την συμπίεζαν οι διπλανοί μου νεκροί, διπλώ-

θηκα, ανασηκώθηκα και κράτησα τα γόνατά μου με τα χέρια 

μου. Έμεινα έτσι σκυμμένη. 
 

Εκείνη τη στιγμή ήρθαν δύο τραυματιοφορείς φέρνο-

ντας μέσα στο θάλαμο το νεκρό σώμα ενός κάποιου ανθρώπου 

που πέθανε. 

 

Καθώς άναψαν, όμως, το φως βλέπουν εμένα σκυμμένη 

και ανασηκωμένη, ενώ κανονικά όλους τους νεκρούς τους βά-

ζουν με το πρόσωπο προς τον Ουρανό. 
 

Βλέποντάς με έτσι οι νοσοκόμοι πήραν λαχτάρα και ε-

ξαφανίστηκαν άτακτα άρον - άρον. Τα χρειάστηκαν! Και σε 

λίγο ξαναγυρίζουν και φέρνουν μαζί τους και δύο γιατρούς του 

νοσοκομείου. Οι γιατροί με είδαν και αμέσως διέταξαν να φέ-

ρουν λάμπες θερμότητας και να ζεστάνουν το μυαλό μου. 
 

Πρέπει να σας πω ότι επάνω στο σώμα μου υπήρχαν οκ-

τώ συνολικά τομές (διότι όπως σας είπα επάνω στο σώμα μου 

έκαναν εξάσκηση). 
 

Υπήρχαν τρεις τομές στο στήθος και οι υπόλοιπες στην 

κοιλιά. 
 

Δύο ώρες μετά το ζέσταμα του κεφαλιού μου, άνοιξα τα 

μάτια μου, αλλά μόλις μετά από δώδεκα μέρες μίλησα! Ήμουν 

φυτό! Μισό ανέπνεα! 

 

Γενικός προβληματισμός για 

την περίπτωσή μου 

 

Αφού μίλησα, λοιπόν, το άλλο πρωί στο θάλαμο που είχα 

μεταφερθεί, μου έφεραν για πρωινό να φάω ζεστές τηγανίτες 

με βούτυρο και καφέ. Ήταν, όμως, ημέρα νηστείας. Δεν ήθελα 

να φάω και τους είπα ότι δε θα φάω… 
 



 

 - 138 - 

Το προσωπικό έφυγε από κοντά μου, αλλά τώρα όλοι 

στο νοσοκομείο κοίταζαν εμένα. Έμπαιναν - έβγαιναν, με πρό-

σεχαν, αλλά δε μου μιλούσαν. Ήρθαν οι γιατροί. Με ρώτησαν: 
 

– «Γιατί δε θέλεις να φας; Έχεις κάποιο πρόβλημα; Πες 

μας…». 
 

Εγώ τους είπα: 
 

– «Καθίστε να σας πω.». 

Και κάθισαν κοντά μου και άρχισα να εξιστορώ το τι εί-

δε η ψυχή μου εκεί επάνω. «Όποιος δε νηστεύει στις ημέρες της 

νηστείας, αυτός μελλοντικά θα τιμωρηθεί. Γι’ αυτό και σήμερα 

δε θα φάω και από εδώ και πέρα σε μέρες νηστείας δε θα αρτυ-

θώ.». 
 

Και ενώ εξιστορούσα αυτά που είδα και πέρασα, οι για-

τροί με κοίταζαν με έκπληξη. Άλλοτε κοκκίνιζαν, άλλοτε κιτρί-

νιζαν, ενώ γύρω μου οι άλλοι ασθενείς από το θάλαμό μας με ά-

κουγαν άφωνοι. Είχαν όλοι σαστίσει. Μετά γέμισε ο τόπος από 

γιατρούς γύρω μου και εγώ τους είπα ότι πια τίποτα δε με πο-

νάει. 
 

Από κει και πέρα, με όλο αυτό το σούσουρο που έγινε, 

γέμισε το νοσοκομείο κόσμο. Κόσμος ατελείωτος και εγώ εξι-

στορούσα σ’ όλους, ξανά και ξανά τα ίδια που είδα και άκουσα. 

Όλοι ήθελαν να μάθουν από πρώτο χέρι. Είχα γίνει είδηση. Κι 

εγώ τους έδειχνα τις οκτώ πληγές μου και απαντούσα σ’ όλες 

τις ερωτήσεις τους καταλεπτώς. 
 

Τότε ήρθε η αστυνομία και έβαλε τέλος σ’ όλη αυτή την 

κοσμοσυρροή. Ατελείωτος κόσμος! Αναγκάστηκαν να με μετα-

φέρουν σ’ άλλο νοσοκομείο. Να εξαφανίσουν τα ίχνη μου [11]. 
 

Εκεί, στο άλλο Νοσοκομείο που μετέφεραν, ανάρρωσα 

τελείως. Παρακάλεσα δε τους εκεί γιατρούς να μου επουλώ-

 
[11] Σ’ όλα τα καθεστώτα, όχι μόνο στα απολυταρχικά, όταν κάτι έχει πολιτι-

κό κόστος κοιτάζουν να το σβήσουν όπως - όπως. Και με όποιον τρόπο τους 

συμφέρει. 
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σουν τις πληγές μου γιατί όπως σας προανέφερα, είχα οκτώ συ-

νολικά (τομές - πληγές) επάνω στο σώμα μου. 
 

Τις είχαν κάνει οι μαθητευόμενοι γιατροί. Με έκοβαν. 

Τότε οι γιατροί με πήγαν ξανά στο χειρουργείο και άνοιξαν πά-

λι την κοιλιά μου. Βλέποντας τα πάντα καθαρά μέσα μου, άκου-

γα να διερωτώνται μεταξύ τους και να λένε: 
 

«Μα γιατί χειρουργήσανε έναν άνθρωπο τελείως υγιή;». 

Εγώ τότε τους ρώτησα: 
 

– «Τί αρρώστια βρίσκετε;». 
 

Εκείνοι μου απάντησαν: 
 

– «Τι να σας πούμε. Εδώ όλα τα εντόσθιά σας είναι απο-

λύτως καθαρά και υγιή, όπως ενός μικρού παιδιού!». 
 

Εγώ τους είπα ότι αν και τα μάτια μου καθ’ όλη τη διάρ-

κεια της εγχείρησης ήταν δεμένα, εγώ παρόλα αυτά έβλεπα το 

εσωτερικό της κοιλιάς μου μέσα στον καθρέπτη που είναι ψηλά 

στο ταβάνι! 
 

Στο νοσοκομείο ήλθαν και οι άλλοι γιατροί που μου εί-

χαν κάνει την πρώτη εγχείρηση. Όταν πλησίασαν κοντά τα εί-

δαν όλα καθαρά και θαύμασαν και απορούσαν και έλεγαν: 
 

«Καλά, πού είναι τα άρρωστα σημεία; Εμείς τότε που τα 

είχαμε δει, όλα ήταν διαλυμένα και προσβεβλημένα από τον 

καρκίνο! Τώρα εδώ βλέπουμε τα πάντα καθαρά και υγιή.». Έβ-

λεπαν και δεν πίστευαν στα μάτια τους! 
 

Είπα τότε εγώ: 
 

«Ο ΚΥΡΙΟΣ και ΘΕΟΣ μου φανέρωσε το έλεός Του πά-

νω σε μένα την αμαρτωλή, για να ζήσω και να εξιστορώ και να 

μαρτυρώ στον κόσμο ό,τι είδα και ό,τι μου συνέβη. 
 

ΕΚΕΙΝΟΣ ο ΚΥΡΙΟΣ και ΘΕΟΣ μου πήρε ό,τι σάπιο 

και κατεστραμμένο υπήρχε μέσα μου και μου έδωσε υγιή! Σε ό-

λους θα διηγούμαι αυτό που μου συνέβη ώσπου να πεθάνω.». 
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Τότε γύρισα προς το γιατρό που είχε κάνει την πρώτη εγχείρη-

ση και του είπα: 
 

– «Βλέπετε πως γελαστήκατε;». 
 

Εκείνος τότε μου είπε: 
 

– «Μα τίποτα δεν ήταν υγιές μέσα σας.». 
 

– «Τί πιστεύετε τώρα;», τον ρώτησα εγώ. 
 

– «Σε έκανε καλά ο ΥΠΕΡΤΑΤΟΣ!», απάντησε. 

Τότε εγώ του είπα: 
 

– «Αν πιστεύετε Σ’ ΑΥΤΟΝ, τότε κάνετε τον σταυρό 

σας και να πάτε στην εκκλησία να νυμφευθείτε!». 
 

Ο γιατρός δεν είπε τίποτα. Μόνο κοκκίνισε. Ήταν Ε-

βραίος [12] ! 
 

Και του πρόσθεσα: «Γίνετε αρεστός στον ΚΥΡΙΟ και 

ΘΕΟ!». 

 

Εξομολογούμαι τις αμαρτίες μου και 

μετέχω του Μυστικού Δείπνου 

 

Σε λίγο ανάρρωσα πια τελείως. Επουλώθηκαν και οι 

πληγές μου. Έτσι, πήρα εξιτήριο και γύρισα στο σπίτι μου. 
 

Καταλαβαίνετε τώρα τα συναισθήματά μου. Αυτά δε 

χρειάζεται, όμως, να τα περιγράψω. Πρώτη μου δουλειά ήταν 

να καλέσω τον Ιερέα. Αυτόν που εγώ κάποτε αποκαλούσα χα-

ραμοφάη. Αυτόν που κάποτε εγώ τον ενέπαιζα και συνέχεια 

τον κατέκρινα. 
 

Του είπα όλα όσα μου συνέβησαν. Ζήτησα συγγνώμη 

για όλα. Μου διάβασε την Ευχή. Έτσι, μετάλαβα των Αγίων 

του Χριστού Μυστηρίων. 
 

 
[12] Τότε είχε πολλούς Εβραίους στη Ρωσία. Ύστερα τους κάλεσε το Ισραήλ 

να γυρίσουν πίσω. 
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Ευλόγησε το σπίτι μου. Σ’ αυτό το σπίτι που βασίλευε 

εδώ και χρόνια η αμαρτία, η ασωτία, η κατάκριση, η μικρότητα, 

τα μεθύσια, η γκρίνια, η ζήλια και οι συνεχείς καβγάδες… 
 

Έτσι πια εγώ η αμαρτωλή ΚΛΑΥΔΙΑ που σήμερα είμαι 

40 χρόνων με τη βοήθεια του Θεού και της Παναγίας ζω κατά 

τρόπο ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ. 
 

Δηλαδή εκκλησιάζομαι τακτικά και ο Θεός με βοηθάει. 

Απ’ όλα τα μέρη του κόσμου έρχονται άνθρωποι στο σπίτι μου 

για να με δούνε. Τους δέχομαι όλους και τους διηγούμαι με υπο-

μονή αυτά που είδα και άκουσα στον άλλο κόσμο. Τους εξηγώ 

τι μου συνέβη και άλλαξα ζωή. Και πως από άπιστη που ήμουν 

χθες, σήμερα έγινα πιστή και Ορθόδοξη. Ας είναι δοξασμένο το 

Όνομα του Θεού! 
 

Όλους τους συμβουλεύω να προσέχουν πως ζούνε. Γιατί 

πραγματικά υπάρχει άλλος κόσμος. Άλλη ζωή! 
 

Και ότι ο καθένας θα δώσει λόγο ανάλογα με τα έργα 

του επί γης. 
 

Και ότι ανάλογα μ’ αυτά θα κριθεί. 
 

Και ή θα έχει δίκαια ανταμοιβή και ανταπόδοση ή θα έ-

χει τιμωρία και μάλιστα αιώνια. 
 

Γι’ αυτά και εύχομαι να ζήσετε όλοι Χριστιανικά και κα-

τά Θεόν. Αμήν. 

 

 

Το πλήρες όνομά μου είναι: 

Ουστγιουζίνα Κλαύδια Νικήτισνα. 

Ρωσία, 1965. 
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Σημείωση εκτός βιβλίου: Οι φωτογραφίες που είναι στο παρόν 

έγγραφο σε μορφή pdf δεν συμπεριλαμβάνονται όλες στο πα-

ρόν Βιβλίο, αλλά κάποιες εξ’ αυτών δεν υπάρχουν σε αυτό, κά-

ποιες από αυτές συμπεριλαμβάνονται και εντός Βιβλίου και έ-

χουν μετατραπεί σε έγχρωμες, ενώ πληθώρα φωτογραφικού υ-

λικού εκ του Βιβλίου ανήκει αυστηρά στο προσωπικό φωτογρα-

φικό αρχείο του συγγραφέως του παρόντος Βιβλίου, κου Ιωάν-

νου Β. Στόγια – Διδασκάλου και συγγραφέως. 

Η αρίθμηση των σελίδων της παρούσας εργασίας δεν συμβαδί-

ζει με την αρίθμηση των σελίδων του Βιβλίου. 
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