
Ἦταν στά 1821-ἀρχή τῆς Ἐπανά-
στασης-ὅταν ἡ Παναγία ἔστειλε τό
πρῶτο της μήνυμα γιά τήν ἀνακάλυψη
τοῦ ἱεροῦ θησαυροῦ, πού βρισκόταν
θαμμένος στή γῆ τῆς Τήνου. Ἕνα βρά-
δυ ἡ Θεοτόκος φάνηκε στό ὄνειρο τοῦ
ὀγδοντάχρονου περιβολάρη μπαρμπα
Μιχάλη Πολυζώη καί τοῦ εἶπε νά πάει
στό χωράφι τοῦ Ἀντωνίου Δοξαρᾶ,
νά σκάψει καί νά βρεῖ τήν εἰκόνα της.
Ὁ ἀγαθός περιβολάρης κατόρθωσε νά
πείσει μερικούς χριστιανούς, οἱ ὁποῖοι
ἔσκαψαν λίγο, βρῆκαν μερικές ἀρχαῖες
πέτρες καί ἀφοῦ δέν βρῆκαν τήν εἰκό-
να, σταμάτησαν τήν προσπάθεια.
Ὡστόσο ὁ μπαρμπα Μιχάλης ἐπανα-
λάμβανε συνέχεια τό γεγονός, ἄν καί

κανένας δέν τόν πίστευε, γιατί θεω-
ροῦσαν τά λεγόμενά του φλυαρίες.

Κοντά σ’αὐτόν ὑπῆρχε καί ὁ μπαρ-
μπα Γιάννης ὁ Γκιουζές, ἀπό τό χωριό
Μουντάδος, ὁ ὁποῖος εἶχε χωράφια
κοντά στό κτῆμα τοῦ Δοξαρᾶ. Αὐτός
ἀφηγοῦνταν ἐπίμονα μιά λαϊκή παρά-
δοση, πού κρατοῦσε ἀπό πολύ παλιά.
Σύμφωνα μ’αὐτήν, ἐκεῖ, στό κτῆμα τοῦ
Δοξαρᾶ, βρισκόταν παλιά ἕνα "πρι-
γκιπάτο" καί ἦταν γραφτό πάλι νά γί-
νει κάτι παρόμοιο καί νά ἔρχονται
σ’αὐτό χιλιάδες ἄνθρωποι ἀπό ὅλο τόν
κόσμο. 

Βρισκόμαστε στόν Ἰούλιο τοῦ 1822.
Στήν Ἱ.Μονή Κοιμήσεως τῆς Θεοτό-
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κου στό Κεχροβούνι τῆς Τήνου ἀσκη-
τεύει ἡ ὁσία μοναχή Πελαγία. Ἔχο-
ντας ἐνδυθεῖ τό μοναχικό σχῆμα ἀπό
πολύ νεαρή ἡλικία, δέν παύει νά ἱκε-
τεύει ἀδιάκοπα τόν Θεό μέ νηστεῖες
καί προσευχές, βρισκόμενη ἤδη σέ
προχωρημένη ἡλικία. 

Ξημερώματα τῆς Κυριακῆς, 9 Ἰουλί-
ου 1822, ἡ μοναχή Πελαγία βλέπει ἕνα
ἀποκαλυπτικό ὄνειρο. Ἐμφανίζεται
μπροστά της μιά γυναίκα, ἡ
ὁποία εἶχε ἄρρητη δόξα καί λα-
μπρότητα, καί τήν προστάζει
ἔντονα νά σηκωθεῖ γρήγορα
γιά νά συναντήσει ἕναν ἀπό
τούς προκρίτους τῆς πόλης, ὁ
ὁποῖος ἦταν καί ἐπίτροπος τοῦ
Μοναστηριοῦ γιά τίς ἐξωτερι-
κές του ὑποθέσεις, τόν Σταμα-
τέλο Καγκάδη. Σ’αὐτόν νά πεῖ
χωρίς ἀναβολή νά παρακινήσει
τούς χριστιανούς νά "ξεχώ-
σουν" τόν Ναό της, πού βρί-
σκεται στό χωράφι τοῦ Ἀντω-
νίου Δοξαρᾶ, νά τόν ἀνακαινί-
σουν καί νά ἐπιστατήσει ὁ ἴδιος ὥστε
νά ἀνεγερθεῖ Ναός λαμπρός καί μεγα-
λοπρεπής. Νά τοῦ πεῖ ἀκόμη πώς ἄν
παρακούσουν, θά ἔρθει ἡ ὀργή τοῦ
Υἱοῦ της ἀπροσδόκητη κατά τοῦ νη-
σιοῦ.

Ἡ μοναχή Πελαγία δέν φανέρωσε
σέ κανέναν αὐτά πού εἶδε, φοβούμενη
μήπως πρόκειται για δαιμονική πλάνη.
Τήν ἑπόμενη ὅμως Κυριακή, 16 Ἰουλί-
ου, τήν ἴδια ὥρα, ἐμφανίζεται πάλι ἡ
γυναικεία αὐτή μορφή καί τήν προ-
στάζει νά μήν ἀμελήσει νά φανερώσει

αὐτή τήν ἐπιθυμία της στόν Σταματέ-
λο Καγκάδη∙ ὅσο γιά τά χρήματα, θά
φροντίσει ἡ ἴδια νά βρεθοῦν. «Καί πό-
θεν ὁ ἄνθρωπος εἰς τόν ὁποῖον μέ
στέλλεις» - ρωτᾶ ἡ Μοναχή - « θέλει
δυνηθεῖ νά κτίσει τόσον λαμπρόν καί
μεγαλοπρεπή ναόν τόν ὁποῖον λέγεις;»
«Ἐγώ θέλω οἰκονομήσει τά πάντα» -
τῆς ἀπαντᾶ- «μόνον κάμε ὡς σέ προ-
στάζω καί μή ἐρεύνα περαιτέρω». Καί
πάλι ὅμως ἡ μοναχή Πελαγία δέν φα-

νερώνει σέ κανέναν τίποτα, γιατί ἡ
ταπεινοφροσύνη της τήν κάνει νά
νιώθει ἀνάξια γιά θεῖες ἐμφανίσεις. 

Ὥσπου φτάνει καί ἡ τρίτη Κυριακή,
23 Ἰουλίου 1822. Αὐτή τή φορά ἡ Πα-
ναγία δέν ἐμφανίζεται ὅπως τίς δυό
προηγούμενες, ἀλλά μέ θυμό φοβερί-
ζει τήν Πελαγία ὅτι θά θέσει τέρμα
στή ζωή της καί θά σβήσει τό ὄνομά
της ἀπό τό βιβλίο τῆς ζωῆς, ἄν δέν
πάει ἀμέσως νά φανερώσει ὅσα τῆς
παράγγειλε. Τότε ἡ Πελαγία τολμᾶ
καί τή ρωτᾶ ποιό εἶναι τό ὄνομά της.
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Καί ἀκούει τήν οὐράνια μορφή νά τῆς
ἀπαντᾶ: “Εὐαγγελίζου, γῆ, χαράν με-
γάλην!”. Ἔντρομη καί ἐκστατική ἡ Πε-
λαγία ἀναφωνεῖ: “Αἰνεῖτε, οὐρανοί,
Θεοῦ τήν δόξαν!” Καί τρέχοντας
ἔρχεται στήν ἡγουμένη, στήν ὁποία μέ
φόβο καί τρόμο διηγεῖται τό ὅραμα. 

Ἡ ἡγουμένη γνωρίζοντας τήν ἀρε-

τή καί θεοσέβεια τῆς μοναχῆς Πελα-
γίας δέν ἔχει καμιά ἀμφιβολία ὅτι ἡ
ὀπτασία της ἦταν φανέρωση τῆς Θεο-
τόκου. Γι’αὐτό τῆς λέει νά πάει στόν
ἐπίτροπο τοῦ Μοναστηριοῦ, πού τῆς
ὑπέδειξε ἡ Παναγία, καί νά τοῦ διηγη-
θεῖ ἐπακριβῶς τά πάντα. Ἐκεῖνος πάλι,
ὅταν ἄκουσε ὅσα τοῦ μετέφερε ἡ μο-
ναχή Πελαγία, μή μπορώντας νά ἀπο-
φασίσει μόνος του, τή στέλνει στόν
ἀρχιερέα τοῦ νησιοῦ, Μητροπολίτη
Γαβριήλ, ὁ ὁποῖος ἀκούει μέ προσοχή
τήν ἀφήγηση τῆς Πελαγίας κι ἐπειδή
γνωρίζει τήν ἀρετή καί τήν εὐλάβειά

της, πιστεύει ἀμέσως στή θεϊκή προέ-
λευση τοῦ ὁράματός της. Χωρίς καθυ-
στέρηση λοιπόν συγκαλεῖ τούς προ-
κρίτους, τόν κλῆρο καί ὅλο τό ποίμνιό
του νά βοηθήσουν στήν ὑλοποίηση
τῆς Θεομητορικῆς ἐντολῆς, μέ ὅποιον
τρόπο μποροῦσε ὁ καθένας. Ὁ ἰδιο-
κτήτης ὅμως τοῦ χωραφιοῦ, Ἀντώνιος

Δ ο ξ α ρ ά ς ,
ἔλειπε στήν
Κωνσταντι-
ν ο ύ π ο λ η ,
τό κτῆμα
ἦταν καλ-
λιεργημένο,
καί ἔτσι ἡ
συναίνεση
τῆς συζύ-
γου του γιά
τίς ἐργασίες
κ α τ α -
σκαφῆς κά-
πως καθυ-
στέρησε.

Τόν Σεπτέμβριο λοιπόν τοῦ 1822
ἀρχίζει ἡ κατασκαφή στόν τόπο πού
ὑπέδειξε ἡ Θεοτόκος καί μετά ἀπό
πολλές ἡμέρες ἔρχονται στό φῶς τά
ἐρείπια ἑνός παλαιοῦ Ναοῦ, στόν
νάρθηκα τοῦ ὁποίου ὑπῆρχε καί ἕνα
πηγάδι χωρίς νερό. Ἀλλά ἐπειδή δέν
βρέθηκε ἡ εἰκόνα, σέ λίγο παραμελή-
θηκε τό ἔργο, καθώς καί ἡ ἀνέγερση
τοῦ Ναοῦ. 

Μέ τήν ἐγκατάλειψη ὅμως  τῶν
ἐργασιῶν ἀνασκαφῆς “ἐπέπεσε πα-
νώλης νόσος εἰς τήν νῆσον, πολύν
θάνατον φέρουσα εἰς τούς ἐντοπίους
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καί παροικοῦντας ξένους”. Τότε προ-
σβάλλονται ἀπό τή νόσο ἡ σύζυγος
καί ἡ ἀδελφή τοῦ Καγκάδη, ὁ ὁποῖος
θυμήθηκε τά λόγια τῆς μοναχῆς καί
ἔστειλε     μήνυμα στό Μοναστήρι νά
κάνουν ὁλονύκτια ἀγρυπνία. 

Ἡ ἐπιδημία λοιπόν γίνεται ἀφορμή
νά ἀναλάβουν ξανά τό ἔργο μέ περισ-
σότερο ζῆλο καί προθυμία. Ὅταν ὁλο-
κληρώθηκε τό δεύτερο στάδιο τῶν
ἀνασκαφῶν, ὁ Μητροπολίτης Γα-
βριήλ θέλησε νά κάνει ἁγιασμό. Ζήτη-
σε λοιπόν νερό, καί τότε ἕνα παιδί πού
βρισκόταν ἐκεῖ τούς εἶπε ὅτι τό πηγά-

δι στό νάρθηκα-ξεροπήγαδο βάθους
22 μέτρων - εἶχε πολύ νερό, μέ τό
ὁποῖο καί ἔγινε ὁ ἁγιασμός. Ὁ πρῶτος
λοιπόν ναός-αὐτός πού βρίσκεται κά-
τω ἀπό τόν Ναό τῆς Εὐαγγελίστριας -
τελείωσε σέ μικρό χρονικό διάστημα,
γιατί πολλοί ἐργάτες προσέτρεχαν
κάθε μέρα ἀπό τήν πόλη καί τά χωριά
τοῦ νησιοῦ, καί ἀφιερώθηκε στή Ζωο-

δόχο Πηγή, ἐξαιτίας τοῦ νεροῦ, πού
κατά παράδοξο τρόπο πήγασε. Ὡστό-
σο ἡ ἁγία εἰκόνα δέν εἶχε βρεθεῖ ἀκό-
μη καί κανείς δέν περίμενε ὅτι θά βρι-
σκόταν ἀπό δῶ καί πέρα. 

30 Ἰανουαρίου 1823, ἑορτή τῶν
Τριῶν Ἱεραρχῶν. Μετά τή Θ. Λει-
τουργία ἀρκετοί ἄνθρωποι μέ ἀξίνες
καί φτυάρια ἀγωνίζονται νά ἐξομαλύ-
νουν τὀ ἔδαφος τοῦ παλαιοῦ Ναοῦ.
Ξαφνικά ἡ ἀξίνα τοῦ Μανώλη Μάτσα
(ἤ Σπανοῦ) χτυπάει ἕνα κομμάτι ξύ-
λου. Τοῦ κινεῖ τήν περιέργεια, τό κα-
θαρίζει ἀπό τά χώματα πού ἐπί αἰῶνες

εἶχαν συσσωρευτεῖ ἐπάνω του καί
ἀντικρίζει τή μορφή τῆς Θεοτόκου,
μαυρισμένη ἀπό τήν πολυκαιρία καί
ἀπό ἴχνη φωτιᾶς. Τό πλῆθος ξεσπᾶ σέ
πανηγυρισμούς. Συγχρόνως ξεκινᾶ
ἐξονυχιστική ἔρευνα καί σέ λίγο ἀπο-
καλύπτεται καί τό ἄλλο μισό τῆς εἰκό-
νας, πού φέρει τή μορφή τοῦ Ἀρχαγ-
γέλου Γαβριήλ. Ἑνώνουν τά δύο ξύλα
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καί ταιριάζουν. Εἶναι ἡ εἰκόνα τοῦ
Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου!  

Οἱ καμπάνες χτυποῦν πανηγυρικά
καί τό νέο διαδίδεται ταχύτατα σέ ὅλο
τό νησί. Οἱ κάτοικοι ξεκινοῦν ἀπό τά
χωριά γιά τή Χώρα, νά δοῦν καί νά
προσκυνήσουν τήν εἰκόνα τῆς Μεγα-
λόχαρης. Ἔχει νυχτώσει ὅμως καί
ἀνάβουν φαναράκια γιά νά βροῦν τό
δρόμο. Ἀπό τότε ἐπικράτησε τό ἔθιμο
μέ τά φαναράκια, πού λαμβάνει χώρα
κάθε χρόνο τέτοια μέρα στήν Τῆνο.
Τότε ἔπαυσε ὁριστικά καί ἡ μάστιγα
τῆς πανώλης, ἡ ὁποία εἶχε ἀρχίσει νά
κοπάζει ἀπό τότε πού ξεκίνησε ἡ ἀνοι-
κοδόμηση τοῦ Ναοῦ τῆς Ζωοδόχου
Πηγῆς. 

Τό γεγονός τῆς εὑρέσεως τῆς ἱερῆς
εἰκόνας τῆς Μεγαλόχαρης λίγο μετά
τό ξέσπασμα τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπανά-
στασης ἑρμηνεύτηκε ἀπό τόν λαό ὡς
θεϊκό σημάδι γιά τήν ἐπιτυχή ἔκβαση
τοῦ Ἀγώνα. Πολλοί ἀγωνιστές ἦρθαν
τότε στήν Τῆνο νά προσκυνήσουν
τήν Ὑπέρμαχο Στρατηγό τοῦ Γένους,
μεταξύ τῶν ὁποίων ὁ Κολοκοτρώνης,
ὁ Κανάρης, ὁ Μιαούλης καί ὁ Καραϊ-
σκάκης. 

Ἀπέμενε τώρα ἡ ἐκπλήρωση τοῦ
δεύτερου σκέλους τῆς ἐπιθυμίας τῆς
Θεοτόκου: Τό χτίσιμο τοῦ μεγαλο-
πρεποῦς Ναοῦ. Οἱ ἐπίτροποι, μετά τά
θαυμαστά γεγονότα πού εἶδαν καί
ἔζησαν, δέν διστάζουν πλέον νά ἀνα-
λάβουν τήν οἰκοδόμηση αὐτοῦ τοῦ
ἔργου, ἀναθέτοντας τίς ἐλπίδες τους
στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο, ἡ ὁποία εἶχε
πεῖ στή μοναχή Πελαγία ὅτι ἡ ἴδια θά

οἰκονομήσει τά πάντα. Ἀποτελεῖ
πραγματικά θαῦμα τῆς Μεγαλόχαρης
ἡ οἰκοδόμηση τοῦ περίλαμπρου αὐτοῦ
Ναοῦ σ’ ἐκείνη τήν τόσο δύσκολη πε-
ρίοδο, πού οἱ πολεμικές ἐπιχειρήσεις
μαίνονταν καί τά πενιχρά οἰκονομικά
τοῦ Ἔθνους δέν ἀρκοῦσαν οὔτε γιά τίς
ἀνάγκες τοῦ πολέμου. Γιά τόν Ναό
ἀπαιτοῦνταν μεγάλες ποσότητες μαρ-
μάρων, τά περισσότερα ἀπό τά ὁποῖα
μεταφέρονταν ἀπό τή γειτονική
Δῆλο. Χρειάζονταν ἐπίσης πολλοί
ἐργάτες γιά τήν κατεργασία τῶν μαρ-
μάρων καί γιά τίς οἰκοδομικές ἐργα-
σίες. Περισσότερο ἀπό ὅλα ὅμως χρει-
άζονταν πάρα πολλά χρήματα, ἡ
ἔλλειψη τῶν ὁποίων ἔφερνε πολλές
φορές σέ ἀμηχανία τούς ἐπιστάτες
τοῦ ἔργου. Ἀλλά πάντοτε πρόφθανε
ἡ Μεγαλόχαρη, γιατί ἀκατάπαυστα
προσέτρεχαν ἀπό παντοῦ οἱ χριστια-
νοί, προσφέροντας μέ θερμή εὐλάβεια
ὅ,τι μποροῦσε ὁ καθένας. 

Ἔτσι οἰκοδομήθηκε ὁ περίλαμπρος
αὐτός Ναός τῆς Εὐαγγελίστριας ἀπό
τούς φτωχούς καί ἀναγκεμένους
προγόνους μας, οἱ ὁποῖοι - κατά τή
χαρακτηριστική ὁμολογία τοῦ Κο-
λοκοτρώνη - εἶπαν πρῶτα “ὑπέρ πί-
στεως” καί ὕστερα “ὑπέρ πατρίδος” .
Γι’αὐτό καί κέρδισαν τή λευτεριά τῆς
πατρίδας μέ τήν ὑπογραφή τοῦ Χρι-
στοῦ καί τῆς Παναγιᾶς. 

Πηγές: 
1. «Περιγραφή τῆς εὑρέσεως τῆς θαυματουργοῦ

Ἁγίας Εἰκόνας τῆς Εὐαγγελιστρίας στήν Τῆνο κα-
τά τό ἔτος 1823» Ἔκδοση Πανελληνίου Ἱ.Ἱδρύμα-
τος Εὐαγγελιστρίας Τήνου, Τῆνος 2018.

2. tinosecret.gr
3. ikivotos.gr
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ΣΤΑ ΙΧΝΗ ΤΟΥ 

Κάθε χρι-
στιανός κρύβει
μέσα του μιά
ἐπιθυμία. Καλή
ἐπιθυμία. Τήν
ἐπιθυμία νά
ἐ π ι σ κ ε φ θ ε ῖ
τούς  Ἁγίους

Τόπους. Νά περπατήσει στά
ἴχνη τοῦ Χριστοῦ μας. Νά πε-
ράσει ἀπό ἐκεῖ πού πέρασε
Ἐκεῖνος. Ἀπό τή Ναζαρέτ μέ-
χρι τό Γολγοθᾶ καί μέχρι τόν
Τάφο Του. Καί εἶναι πολλοί
ἐκεῖνοι πού μποροῦν καί ἐκ-
πληρώνουν τήν καλή τους
αὐτή ἐπιθυμία. Ἔτσι χιλιάδες
χριστιανοί ἀπ᾽ ὅλο τόν κόσμο
βαδίζουν, κάθε χρόνο, στά
ἴχνη τοῦ Ἰησοῦ. Στά φυσικά
του ἴχνη. Κι αὐτό γίνεται πε-
ρισσότερο τά Χριστούγεννα
καί τό Πάσχα.

Καλή, λοιπόν, ἡ ἐπιθυμία
αὐτή. Καλύτερη ὅμως εἶναι
μιά ἄλλη. Νά βαδίσουμε στά
πνευματικά ἴχνη τοῦ Χριστοῦ
μας. Στά ἴχνη τῆς διδαχῆς του
καί τῆς ζωῆς του. Κι αὐτό
μπορεῖ νά γίνει χωρίς νά πη-

γαίνουμε στούς Ἁγίους Τό-
πους. Μπορεῖ νά γίνει κι ἐδῶ
πού βρίσκεται ὁ καθένας.
Στήν πόλη ἤ στό χωριό. Στό
σπίτι του ἤ στή δουλειά του.
Καί κάθε μέρα. Κάθε ὥρα.
Ἀκόμη καί κάθε στιγμή. Ὁ Ἀπ.
Πέτρος, μέ κάποια ἔμφαση,
μᾶς συνιστᾶ στήν ἐπιστολή
του: «Εἰς τοῦτο ἐκλήθητε... ἵνα
ἐπακολουθήσητε τοῖς ἴχνεσιν
αὐτοῦ». Στά ἴχνη, λοιπόν, τοῦ
Χριστοῦ μας νά βαδίσουμε.
Στά πνευματικά του ἴχνη. Στά
ἴχνη:

* Τῆς ἀγάπης. Ὅλη ἡ ζωή
τοῦ Χριστοῦ ἦταν ἀγάπη.
Ἀγάπη ὄχι θεωρητική, ἀλλά
ἔμπρακτη. Ἀγάπη ἦταν ἡ
σάρκωσή του. Ἀπό ἀγάπη γιά
μᾶς ἔγινε ἄνθρωπος. Ἀγάπη
ἦταν ἡ διδασκαλία του. Ἡ κα-
λύτερη διδασκαλία πού ἀκού-
στηκε ποτέ στόν κόσμο. Ἡ
μοναδική. Ἀγάπη ἦταν οἱ χι-
λιάδες θεραπεῖες ἀρρώστων
ἀνθρώπων. Ἀγάπη ἦταν ἡ
τροφή μέ τήν ὁποία ἔθρεψε
πέντε χιλιάδες ἀνθρώπους
στήν ἔρημο. Μέ ἐκεῖνο τό
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θαῦμα. Μέ τά πέντε ψωμιά καί τά
δυό ψάρια. Ἀλλά ἐκεῖ πού ἡ ἀγάπη
του ἔγινε πιό ἐκφραστική, πιό συ-
γκλονιστική, ἦταν πάνω στό σταυ-
ρό στίς στερνές ὧρες τῆς ἐπίγειας
ζωῆς του. Πάνω ἀπό τό σταυρό
ἔκανε δέηση γιά τούς σταυρωτές
του. Μεγαλεῖο ἀγάπης! Ἔτσι μπο-
ροῦσε νά διδάξει καί νά πεῖ: «Αὕτη
ἐστίν ἡ ἐντολή ἡ ἐμή, ἵνα ἀγαπᾶτε
ἀλλήλους καθώς ἠγάπησα ὑμᾶς»
(Ἰωάν. 15, 12). Νά, τά ὡραιότερα
ἴχνη πάνω στά ὁποῖα πρέπει νά βα-
δίσουμε μέ ἀκρίβεια. Τά ἴχνη τῆς
ἀγάπης του. Νά ἀγαποῦμε ὁ ἕνας
τόν ἄλλο, ὅπως ἀκριβῶς μᾶς ἀγά-
πησε Ἐκεῖνος.

* Τῆς ταπεινοφροσύνης. Ὁ Ἰη-
σοῦς ἔζησε ἐδῶ στή γῆ ταπεινά.
Ταπεινά γεννήθηκε σ᾽ ἕνα σταῦλο
στή Βηθλεέμ. Ταπεινά πέρασε
τριάντα χρόνια στό φτωχικό ἐργα-
στήρι τῆς Ναζαρέτ. Ταπεινά δίδα-
ξε τήν ἀλήθεια. Ταπεινά ἔκανε κα-
λό στόν κόσμο.  Ζοῦσε καί δίδασκε
τήν ταπεινοφροσύνη. Πολύ ἁπλᾶ
καί ταπεινά πῆρε τό λέντιο κάποια
μέρα καί ἔπλυνε τά πόδια τῶν μα-
θητῶν. Ἐκεῖ ὅμως πού ἀποδείχθηκε
ἡ ἄκρα ταπείνωση, ἦταν τά φρικτά
του πάθη. Ταπεινός ὁ Ἰησοῦς, μᾶς
καλεῖ νά γίνουμε καί ἡμεῖς, ὅπως
Ἐκεῖνος, ταπεινοί. «Μάθετε ἀπ᾽
ἐμοῦ, ὅτι ταπεινός εἰμι τῇ καρδίᾳ»
(Ματθ. 11, 29). Στά ἴχνη αὐτά τοῦ
Ἰησοῦ πρέπει πάντα νά περπα-
τοῦμε. Στά ἴχνη τῆς ἄκρας ταπει-

νώσεως.

* Τῆς ὑπακοῆς. Διαβάζοντας
τήν Καινή Διαθήκη παντοῦ βλέπου-
με τόν Ἰησοῦ σάν τό πρότυπο τῆς
ὑποταγῆς καί τῆς ὑπακοῆς. Στήν
ὑποταγή πέρασε τά περισσότερα
χρόνια. Τριάντα χρόνια. Ὑποταγή
στό θετό του πατέρα καί στήν Πα-
ναγία μητέρα του. «Καί ἦν ὑποτασ-
σόμενος αὐτοῖς» σημειώνει ὁ
Λουκᾶς στό Εὐαγγέλιό του. Στήν
τριετή ἱεραποστολική του δράση
λάμπει ἡ ἀρετή τῆς ὑπακοῆς. Ἔλε-
γε: «Ἐγώ ἐξ ἐμαυτοῦ οὐκ ἐλάλησα,
ἀλλ᾽ ὁ πέμψας με πατήρ αὐτός μοι
ἐντολήν ἔδωκε τί εἴπω καί τί  λαλή-
σω» (Ἰωάν. 12, 49). Κι αὐτή του ἡ
ὑπακοή στόν πατέρα ἀκτινοβολεῖ
πάνω στό σταυρό, ἀφοῦ ἔγινε
«ὑπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου
δέ σταυροῦ» (Φιλιπ. 2, 8). Στά
πνευματικά αὐτά ἴχνη τῆς ὑπακοῆς
τοῦ Χριστοῦ πρέπει νά σταθερο-
ποιήσουμε τήν πορεία καί τῆς
δικῆς μας ζωῆς.

Ἀδελφοί,

Ἡ ζωή μας ὅλη ἄς εἶναι μιά
ὡραία πορεία πάνω στά πνευματι-
κά ἴχνη τοῦ Ἰησοῦ μας. Ἔτσι νά
προχωροῦμε στή ζωή μας. Βῆμα
πρός βῆμα στά ἴχνη Του. Καί τότε
θά εἴμαστε βέβαιοι πώς, ὅταν θά
φθάσουμε στό τέλευταῖο βῆμα,
μπροστά μας θά ἀντικρύσουμε τόν
Ἰησοῦ, γιά νά ζοῦμε γιά πάντα μαζί
του.    

 ΣΤΑ ΙΧΝΗ ΤΟΥ

 



  


    
     
       
   

  
    
  

   
  
 


    
 
  



     

  




 






     

   





     
  










 Ὡραῖες πορεῖες...

Ὡραῖες πορεῖες...





    


 








 
    

 
       




    
  

   





      

    
    




 
 
 
  



   


 



 

     

Ὡραῖες πορεῖες...

1967. Ἱεραποστολική ἐξόρμηση στό Στρυμονοχώρι Σιδηροκάστρου. 
Πορεία 7 χιλιομέτρων μέ συνεχή χιονόπτωση.





Ὡραῖες πορεῖες...


 



 
     



    


     
    






     



 
     

    
    


    



 
   





   

 



  



 
  




Κρατούμενοι καί ἐπισκέπτες μπροστά στήν κεντρική εἴσοδο 
τῆς Ἀγροτικῆς Φυλακῆς Κασσάνδρας.





 
      



    


    

    


 


   


      
 
 

    
   
  

 


 
 
 

  

    

 

  
 

     






 

 






 Ὡραῖες πορεῖες...

Ἡ φάλαγγα τῶν λεωφορείων μέ τούς χριστιανούς ἐπισκέπτες εἰσέρχεται στό χῶρο
τῆς  Ἀγροτικῆς Φυλακῆς Κασσάνδρας.





Ὡραῖες πορεῖες...




 
    





    

   
    

  


  





   
 




Μαζί μέ τά πλούσια δῶρα μιά θερμή χειραψία καί δυό λόγια ἀγάπης στόν κάθε 
κρατούμενο. Φυλακή Ἁλικαρνασσοῦ Κρήτης. 

Στή Φυλακή τοῦ Χριστοῦ.





  
     







   


 
     



    
     


 
  
 







    


 
    
      
      


    


 
    
     


     


 


 Ὡραῖες πορεῖες...

Χριστός Ἀνέστη, ἀδελφοί! Φυλακή Τρίπολης. 





Ἁγίου Λουκᾶ τοῦ ἰατροῦ 

«Θυμήσου, θυμήσου ἀγαπημένο μου
παιδί ὅλα τά συμβάντα τῆς ζωῆς μας εἶναι
μέρος τῆς παντελῶς ἄγνωστης οἰκονομίας
τοῦ Θεοῦ. Τώρα δέν καταλαβαίνουμε τή
σημασία τους, ἀλλά πιό ἀργά θά τά κατα-
λάβουμε. Τώρα αἰσθανόμαστε ὅτι εἴμαστε
ἀδικημένοι καί λοιδορούμενοι. Ἀργότερα
θά καταλάβουμε ὅτι ἀπό τά πάντα θά μπο-
ρούσαμε νά ἔχουμε ἕνα τεράστιο ὄφελος:
τόν ταπεινό λογισμό». 

* * * 
«Ὁ γλυκύτατος Ἰησοῦς νά εἶναι πάντα

στίς σκέψεις σου. Νά εἶναι ἕνα λιμάνι, στό
ὁποῖο θά ἐπανέρχεσαι ξανά καί ξανά». 

* * * 
«Κάποιος Ἄλλος, ἀδελφέ, κυβερνάει τό

σύμπαν καί ὄχι οἱ μεγάλοι τοῦ κόσμου
τούτου». 

* * * 
«Μή θλίβεσαι, μή λυπᾶσαι πιό πολύ ἀπό

ὅσο πρέπει, γιατί ἔτσι δίνεις δικαιώματα
στόν πονηρό νά σέ χτυπάει μέ δύναμη».

* * * 
«Πίνετε Ἁγιασμό, ὅσο πιό συχνά, τόσο

πιό καλά. Εἶναι τό καλύτερο καί ἀποτελε-
σματικότερο φάρμακο. Αὐτό δέν τό λέω
σάν παπάς, τό λέω σάν γιατρός. Ἀπό τήν
ἰατρική μου πείρα». 

* * * 
«Ἡ ζωή μας εἶναι σύντομη, δέν μπο-

ροῦμε νά σπαταλᾶμε ἄσκοπα αὐτές τίς λί-

γες ὧρες καί ἡμέρες τῆς ζωῆς μας. Πρέπει
πάντα νά σκεφτόμαστε τήν ὥρα τοῦ
θανάτου». 

* * * 
« Ὑπάρχει ἀνάγκη πολλά νά ζητᾶμε,

ὅταν μετανοοῦμε καί προσευχόμαστε γιά
τίς ἁμαρτίες μας. Ἀλλά ἡ πρώτη μας αἴτη-
ση πρέπει νά εἶναι αὐτή: Νά καθαρίσει
ἀπό τήν κακία ὁ Κύριος τήν καρδιά μας
καί νά μᾶς χαρίσει τίς ἀρετές: τήν πραότη-
τα, τήν ταπείνωση καί τήν θεία ἀγάπη. Ἄς
μήν ξεχνᾶμε ποτέ τήν πιό χρήσιμη προ-
σευχή, αὐτή στήν ὁποία ζητᾶμε ἀγάπη.
Νά προσεύχεστε καί μέ τά δικά σας λόγια,
ἔτσι ὅπως σᾶς φωτίσει ὁ Θεός. Μπορεῖτε,
γιά παράδειγμα, μέ τόν ἑξῆς τρόπο∙ «Κύ-
ριε, δῶσε μου τήν θεία ἀγάπη, μάθε με νά
ἀγαπάω ὅλους τούς ἀνθρώπους, καί ἀγε-
νεῖς καί ἀναιδεῖς, ἀκόμα καί ἀνόητους καί
ἀσεβεῖς. Ὅπως Ἐσύ, Κύριε, ὅλους μᾶς
ἀγαπᾶς, τούς καταραμένους καί ἁμαρτω-
λούς ἀνθρώπους». 

* * *
«Θά δώσετε λόγο ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ

γιά τά κακά παραδείγματα πού δίνετε στά
παιδιά σας, γιά τούς καυγάδες πού γίνο-
νται μπροστά στά μάτια τους, γιά τίς
φλυαρίες πού ἀκοῦνε νά λέτε. Ἄν ἐσεῖς οἱ
ἴδιοι τό κάνετε αὐτό, τότε τά παιδιά σας τί
μποροῦν νά μάθουν ἀπό σᾶς;».

Ἁγίου Λουκᾶ τοῦ ἰατροῦ

 



 Ἁγίου Ἰουστίνου Πόποβιτς

« Ὁλόκληρον τό Εὐαγγέλιον συνοψίζεται
εἰς μίαν παραγγελίαν τοῦ Θεοῦ πρός ὅλους
ἡμᾶς: «Ἅγιοι γίνεσθε, ὅτι ἐγώ ἅγιός εἰμι» (Α΄
Πέτρ. 1,16). Ἡ ὁδός τῶν χριστιανῶν εἶναι «ἡ
τῶν  ἁγίων ὁδός» (Ἑβρ. 9,8)».

* * *
« Μόνο ὁ ἅγιος εἶναι ὁ ἀληθινός διδά-

σκαλος καί παιδαγωγός, ἀληθινός « διαφω-
τιστής», καί μόνο  ἡ ἁγιότης εἶναι ὁ ἀληθι-
νός φωτισμός. Μόνο ὁ ἁγιασθείς ἄνθρωπος
δύναται νά ἁγιάζει καί ἄλλους, μόνο γενό-
μενος αὐτός φῶς δύναται νά φωτίζει τούς
ἄλλους. Ναί, ἡ προσευχή ἁγιάζει καί φωτί-
ζει. Ὁ ἄνθρωπος ὁ ὁποῖος ἔχει τήν διαρκή
προσευχητικήν διάθεσιν συμπεριφέρεται
πάντοτε κατά τρόπον εὐαγγελικόν πρός
τούς ἀδελφούς του, πρός ὅλους τούς
ἀνθρώπους, πρός ὅλην τήν κτίσιν». 

* * * 
«Ὁ χρόνος τῆς ζωῆς μας μᾶς ἔχει δοθεῖ

γιά νά κερδίσουμε τήν ἀθανασία καί τήν
αἰώνια ζωή, γιά νά τόν μεταβάλουμε σέ αἰω-
νιότητα ζώντας «ἐν σοφίᾳ» δηλ. ἐν Χριστῷ
καί διά τοῦ Χριστοῦ». 

* * * 
«Σοφός εἶναι αὐτός πού οἰκοδομεῖ τήν οἰκο-

δομή τῆς ψυχῆς του πάνω στό Εὐαγγέλιο».
* * * 

« Σέ ὅλες τίς δυσκολίες σου καί στίς πιό με-
γάλες πτώσεις σου νά θυμᾶσαι τήν κραυγή
αὐτῆς τῆς ἁγίας ἑβδομάδας, πού ἔχει τή δύ-
ναμη νά σέ ἀναστήσει: Κύριε, πρίν εἰς τέλος
ἀπόλωμαι, σῶσόν με». 

* * * 

«Μή πορεύεσαι μονάχος κανένα δρόμο
τοῦ κόσμου αὐτοῦ, παρά μονάχα ἔχοντας
μπροστά σου τόν Κύριο Ἰησοῦ ἤ μέ τήν εὐχή
τοῦ Ἰησοῦ ἐμπρός σου, μέ τήν πίστη σέ
Ἐκεῖνον ἐμπρός σου, μέ τήν ἀγάπη πρός
Ἐκεῖνον ἐμπρός σου, μέ τήν ἀνάσα, τό δάκρυ
καί τήν κραυγή πρός Ἐκεῖνον ἐμπρός σου. Τό-
τε θά φεύγει ἀπό μπροστά σου κάθε θάνατος
καί κάθε πειρασμός, μά ὄχι ἐξαιτίας σου, ἀλλά
ἐξαιτίας Ἐκείνου πού στέκει μπροστά σου».

* * * 
«Ἀκούσατε πού ὁ ἄσωτος υἱός βόσκει

χοίρους. Στή χώρα τοῦ διαβόλου. Στή χώ-
ρα, ὅπου ὁ διάβολος ἔχει ἐξουσία πάνω
στόν ἄνθρωπο διά τῶν παθῶν, διά τῶν
ἁμαρτιῶν, καί τόν κρατάει σέ      φρικτή τρέ-
λα, στόν παραλογισμό καί τήν παραφρο-
σύνη. Λοιπόν, ἡ ἁμαρτία; Κάθε ἁμαρτία
εἶναι τρέλα. Καί ὁ ἄνθρωπος θά εἶναι πά-
ντα μέσα σ’αὐτή τήν τρέλα, μέχρις ὅτου
συναντηθεῖ μέ τόν Κύριο Ἰησοῦ Χριστό.
Καί θά συναντηθεῖ, μέ τήν μετάνοια». 

* * * 
«Ἄνθρωπε! Ἀδελφέ! Ποτέ μήν ξεχνᾶς

ὅτι εἶσαι μικρός θεός μέσα στήν λάσπη!
Μέσα στήν λάσπη τοῦ σώματός σου, ἐσύ
ἔχεις τήν ζῶσα Εἰκόνα τοῦ Θεοῦ. Πρόσεχε
πῶς ζεῖς. Πρόσεχε τί κάνεις μέ τήν Εἰκόνα
τοῦ Θεοῦ πού εἶναι μέσα σου». 

* * * 
«Τά πάντα δῶσε γιά τόν Χριστό. Τόν

Χριστό μή δώσεις γιά  τίποτε». 
Ἁγίου Ἰουστίνου Πόποβιτς

 



Τό ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου, 17 Δε-
κεμβρίου 2022, μετά ἀπό δύο χρόνια
παύσης, λόγω τῶν συνθηκῶν πού
ἐπικράτησαν μέ τόν covid ’19, ἡ
αἴθουσα ἐκδηλώσεων τῆς Ἀδελφότη-
τας “Η ΟΣΙΑ ΞΕΝΗ” ἄνοιξε τίς πόρ-
τες της γιά νά ὑποδεχτεῖ τό κοινό στή
χριστουγεννιάτικη γιορτή πού ἑτοίμα-
σαν τά μέλη της μέ τά παιδιά τῶν χρι-
στιανικῶν ὁμάδων καί τίς κυρίες τοῦ
Κύκλου Μελέτης Ἁγίας Γραφῆς.

Μέ πραγματική δίψα ψυχῆς
προσῆλθαν οἱ πιστοί νά συμμετά-
σχουν στήν πνευματική αὐτή πανδαι-
σία. Λές καί πλανιόταν στήν ἀτμό-
σφαιρα ἡ εὐωδιά ἀπό τό λιβάνι τῶν
Μάγων, οἱ ἦχοι ἀπό τά κουδουνίσμα-
τα τῶν προβάτων τῶν ἁπλοϊκῶν ποι-
μένων, οἱ ὕμνοι ἀπό τόν χορό τῶν
ἀγγέλων. Τό θεατρικό δρώμενο μέ τήν
ἀναπαράσταση τοῦ τροπαρίου “τί σοι

προσενέγκωμεν, Χριστέ;”, ἡ ποιητική
ἀπόδοση τῶν ὕμνων τοῦ Ρωμανοῦ τοῦ
Μελωδοῦ μέ τήν προβολή τῶν σχε-
τικῶν εἰκόνων, οἱ ὕμνοι καί τά τρα-
γούδια ἀπό τίς χορωδίες τῶν παιδιῶν
καί τῶν κυριῶν, ὅλα ἀπέπνεαν τό
ἄρωμα τῆς ὀρθόδοξης παράδοσής
μας, τό ἄρωμα τῶν πραγματικῶν Χρι-
στουγέννων.

Τήν ὅλη ἐκδήλωση ἐπισφράγισε ὁ
πνευματικός τῆς Ἀδελφότητάς μας,
Γέροντας Νήφων, ὁ ὁποῖος μέ τόν
ἐμπεριστατωμένο λόγο του βοήθησε
ὅλους νά προβληματιστοῦμε οὐσια-
στικά πάνω στό γεγονός τῆς ἀφάτου
κενώσεως καί ἐνανθρωπήσεως τοῦ
Κυρίου μας. Νά ἀνοίξουμε τίς καρδιές
μας, γιά νά ὑποδεχτοῦν τόν Χριστό.
Γιατί ὁ Χριστός ἔρχεται γιά νά γεννη-
θεῖ στή φάτνη τῆς καρδιᾶς μας καί νά
γίνει ὁ προσωπικός μας σωτήρας. 

Χριστουγεννιάτικη γιορτή 

Χριστουγεννιάτικη γιορτή
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