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Ἡ ζωή τοῦ Νικηφόρου (Τζανακάκη)

Γεννήθηκε τό 1890. Γόνος τῆς κρητικῆς γῆς, ἀπό τό Συρικάρι, τό μεγάλο
καστανοχώρι τῆς Ἐπαρχίας Κισάμου (Χανίων). Ὅταν ἀρρώστησε στά

15 του ἔτη μέ ἀβάσταχτους πόνους, ἔπρεπε νά τόν συλλάβουν καί νά τόν
μεταφέρουν στήν Σπιναλόγκα γιά νά ἀπομονωθεῖ πλήρως. Δέν τό μποροῦσε
καί ἔφυγε γιά τήν Ἀλεξάνδρεια (Αἴγυπτο), ὅπου συνέχισε νά ἐργάζεται, νά
εἶναι κοινωνικός καί εὔχαρις. Ἀργότερα, ὅταν τά σημάδια τῆς νόσου ἦταν
ὁρατά, μίλησε σέ κάποιον Ἀρχιερέα τῆς περιοχῆς, ὁ ὁποῖος τόν ἔστειλε στόν
πατέρα Ἄνθιμο, τόν ἐφημέριο τοῦ Λεπροκομείου τῆς Χίου. Στά εἴκοσι
τέσσερα ἔτη του βρίσκεται στή Χίο, ὑπό τήν πνευματική προστασία τοῦ
πατρός Ἀνθίμου, τοῦ μετέπειτα Ὁσίου Ἀνθίμου τῆς Χίου, συνασκητῆ τοῦ
Ὁσίου Παχωμίου τοῦ ἐν Χίῳ (ὁ ὁποῖος ἦταν ὁ πνευματικός τοῦ Ἁγίου
Νεκταρίου Πενταπόλεως). Μέσα σέ μόλις δύο ἔτη ἀντιλήφθηκε ἀπό τόν
πατέρα Ἄνθιμο ὅτι ἡ ἀσθένειά του δέν ὁρίζει τό μέλλον τοῦ ἀνθρώπου καί
μπορεῖ νά ὁδηγήσει σέ πελάγη εὐτυχίας τοῦ θείου ἔρωτα. Ἔγινε μοναχός.
Μοναχός μέ ἀγγελική φωνή. Ὅπως γράφουν οἱ μοναχές τῆς Ἱερᾶς Μονῆς
Παναγίας Βοηθείας Χίου, καταμαρτυρῶντας ὅτι, ὅταν ἔψαλλε τό «Ἄξιόν
Ἐστι…», οἱ ἀδελφές ἔπεσαν στό ἔδαφος καί κλαίγανε. Καί ὅταν εἶδαν τό
πρόσωπό του τήν ὥρα τῆς θείας μεταλήψεως, ἦταν τόσο μεγάλη ἡ ταραχή
τους ἀπό τήν ὀδυνηρή ἔκπληξη, πού κατέρρευσαν ἀπό ἀβάσταχτο πόνο. Εἶχε
τό χάρισμα τῆς νοερᾶς προσευχῆς καί τῆς διδασκαλίας της. Μέσα στά πολλά
προβλήματά του, μποροῦσε νά κάνει ὅλους τούς ἄλλους νά νιώθουν
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εὐχάριστα. Ἡ καθαρά καρδιά του, ἡ χαρά, ἡ πραότητα καί ἡ ἐγκράτεια,
γνωρίσματα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἦταν ζωντανά στήν καθημερινότητά του καί
ἀκολουθοῦσε τόν πατέρα Ἄνθιμο ἀκόμη καί στούς ἐξορκισμούς. Τό 1957 ὡς
ὥριμος μοναχός καί σέ πολύ ἄσχημη σωματική κατάσταση πηγαίνει στό
Λεπροκομεῖο τῆς Ἁγίας Βαρβάρας Αἰγάλεω Ἀθηνῶν. Λέγεται ὅτι γνώριζε ὅλες
τίς ἱερές ἀκολουθίες ἀπ’ ἔξω καί μποροῦσε νά λειτουργήσει ὡς κύριος
ἱεροψάλτης χωρίς νά ἔχει κανένα βιβλίο μαζί του. Στόν Ἀντιλεπρικό Σταθμό
ζοῦσε καί ὁ Κρητικῆς καταγωγῆς πατήρ Εὐμένιος, ὁ ὁποῖος εἶχε κι αὐτός
προσβληθεῖ ἀπό τήν νόσο τοῦ Χάνσεν, ἀλλά μέ τήν ἐπιτυχῆ φαρμακευτική
ἀγωγή θεραπεύτηκε τελείως. Ἀπεφάσισε ὅμως νά μείνει ὅλο τό ὑπόλοιπο τῆς
ζωῆς του κοντά στούς συνασθενεῖς του, τούς ὁποίους φρόντιζε μέ πολλή
ἀγάπη. Ὁ πατήρ Νικηφόρος ἔφερε μαζί του καί μία ἐπιστολή ἀπό τόν πατέρα
Ἄνθιμο πρός τόν Γέροντα Εὐμένιο, στόν ὁποῖο ἔγραφε: «Νά τόν ὑπηρετήσεις
καί ὅλα τα χαρίσματα πού ἔχει θά σοῦ τά δώσει καί ἐσένα ὁ Θεός». Ὁ Εὐμένιος
ἔγινε ὁ ὑποτακτικός του Ὁσίου Νικηφόρου. Κάποτε τόν εἶδε νά προσεύχεται
καί ἔλεγε: «Θεέ μου συγχώρεσέ μου, πού δέν ἔχω ἀγάπη, πού εἶμαι ἁμαρτωλός,
πού ἔκανα τό ἕνα ἤ τό ἄλλο, εἶμαι ὁ χειρότερος ἁμαρτωλός τοῦ κόσμου. Ὅταν
ὁλοκλήρωσε τήν προσευχή του, τόν ρώτησε: Γιατί κατηγορεῖς τόν ἑαυτό σου;
Πότε πρόλαβες νά κάνεις ὅλες αὐτές τίς ἁμαρτίες; Καί τοῦ ἀπήντησε: Μπορεῖ
νά μήν τίς ἔκανα, ἀλλά τίς σκέφτηκα»! Προσευχόταν μέ ἁπλότητα ἀλλά μέ
θέρμη ψυχῆς. Παρακαλοῦσε γιά εὐσπλαγχνία καί ζητοῦσε ἀδιάλειπτα ἀπό τόν
Θεό νά ἐλεήσει ὁλόκληρο τόν κόσμο καί τή δική του ἁμαρτωλότητα. Καί ὅσο
προσευχόταν, τόσο γινόταν σκεῦος τῆς Θείας Χάριτος καί εὐχαριστοῦσε καί
δοξολογοῦσε τήν Ἁγία Τριάδα γιά κάθε εὐεργεσία Της.

Πλῆθος κόσμου συνέρρεε στό ταπεινό κελί τοῦ λεπροῦ μοναχοῦ
Νικηφόρου, γιά νά πάρει τήν εὐχή του. Νά τί ἀναφέρουν μεταξύ τῶν ἄλλων
ὅσοι τόν γνώρισαν τότε: Ἐνῶ ὁ ἴδιος ἦταν κατάκοιτος, μέ πληγές καί πόνους,
δέν γόγγυζε ἀλλά ἔδειχνε μεγάλη καρτερία. Εἶχε τό χάρισμα τῆς παρηγοριᾶς
τῶν θλιβομένων. Τά μάτια του ἦταν μονίμως ἐρεθισμένα, ἡ ὅρασή του ἐλάχιστη,
εἶχε ἀγκυλώσεις στά χέρια του καί παράλυση στά κάτω ἄκρα. Παρ’ ὅλα αὐτά
ἦταν γλυκύτατος, μειλίχιος, χαμογελαστός, διηγεῖτο χαριτωμένα περιστατικά,
ἦταν εὐχάριστος, ἀξιαγάπητος. Τό πρόσωπό του, πού ἦταν φαγωμένο ἀπό τά
στίγματα τῆς ἀσθένειας καί τίς πληγές, ἔλαμπε κι ἔπαιρναν χαρά ὅλοι ὅσοι
τόν ἔβλεπαν. Γνώριζε ὅμως πολύ καλά ὁ ἴδιος ὅτι «ὁ ἥλιος ἔγνω τήν δύσιν
αὐτοῦ» (Ψαλμ. 43, 19) καί ἑτοιμαζόταν μυστικά, γιά νά ἀποπληρώσει τό
κοινόφλητο χρέος. Ἡ ὀσιακή κοίμηση τοῦ πατρός Νικηφόρου, στίς 4
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Ἰανουαρίου 1964, ἐπισφράγισε τήν εὐλογημένη ἐπίγεια ζωή του.
Ὁ καθένας μας γνωρίζει πολύ καλά μέσα του ἐάν καί κατά πόσο μᾶς μιλᾶ

ἡ ζωή ἑνός Ἁγίου. Ἀλλά στή ζωή μας ὑπάρχουν καί πολλά «ἄλλα» καί «ἀλλά»,
βασανιστικά ἐρωτήματα μέσα μας, σχετικά μέ ὅλη αὐτή τήν κατάσταση τῶν
ἀσθενούντων, ἀλλά καί τῆς ἀναπηρίας γενικότερα στή ζωή μας. Οἱ παρακάτω
σκέψεις προσπαθοῦν νά δώσουν μία πρώτη ἀπάντηση στά ἐρωτήματα αὐτά
καί ἀποτελοῦν καρπό προσωπικῆς ἐμπειρίας.

Ἡ κοινωνία ἀπέναντι στή λέπρα, ὡς ἁμαρτία! 

Στή Βίβλο ἔχουμε πολλές καί σημαντικές διηγήσεις πού δέν μοιάζει καμία
μέ αὐτή τοῦ Ὁσίου Νικηφόρου, τοῦ ἐπονομαζομένου «Λεπροῦ». Ἔχουμε
διηγήσεις πού μαρτυροῦν ὅτι ὁ Θεός πάει κοντά στούς τυφλούς καί τούς
ἀσθενεῖς, στούς λεπρούς –δύο διηγήσεις μάλιστα– πολλοί πιστοί ὁδηγοῦν
τούς παραλυτικούς γιά νά τούς θεραπεύσει ὁ ἴδιος ὁ Χριστός1. Καί ἐδῶ
ἔρχεται αὐτό τό ἀνθρώπινο βασανιστικό ἐρώτημα: Δέν θά μποροῦσε νά
γιατρέψει ὅλους αὐτούς τούς λεπρούς; Δέν θά μποροῦσε νά κάνει ἕνα ἀκόμα
θαῦμα σήμερα; Πόσοι εἶναι οἱ ἀνάπηροι, οἱ καρκινοπαθεῖς, οἱ ἄνθρωποι πού
χαροπαλεύουν μέ τόν θάνατο; Γιατί δέν τούς θεραπεύει; Ἀλλά ἐάν ἀφελῶς
ἀπαντήσουμε ὅτι ὅλοι εἶναι ἁμαρτωλοί, γιατί ἀφήνει στήν ἴδια καί χειρότερη
ἴσως μοίρα ἕναν λεπρό, ὅπως ἦταν ὁ Νικηφόρος; Εἶναι ἀλήθεια ὅτι στά ὅρια
τοῦ Χριστιανισμοῦ ἀρκετές φορές μεγαλύτερος λόγος γίνεται γιά τήν ἁμαρτία
καί λιγότερος γιά τήν ἀρετή. Ἔτσι, συνειδητά ἤ ἀσυνείδητα, ἡ ἀναζήτηση τοῦ
Χριστοῦ μοιάζει νά περνάει κατ’ ἀνάγκη μέσα ἀπό τόν δρόμο τῆς ἀποφυγῆς
τῆς ἁμαρτίας. Στό κέντρο δηλαδή τῆς ζωῆς βρίσκεται ἡ ἁμαρτία, ἡ ὁποία
πρέπει νά νικηθεῖ, προκειμένου νά φτάσει κάποιος στήν ἀρετή. Πρόκειται
οὐσιαστικά γιά μία πορεία στέρησης, ὅπου ὁ σκοπός δέν εἶναι ἡ ἀναζήτηση
τοῦ ἀγαθοῦ, ἀλλά κυρίως καί κατεξοχήν ἡ ἀποφυγή τοῦ κακοῦ.

Ἀπό τήν ἄλλη, ἡ ἰατρική ἐπιστήμη, δυστυχῶς, δέν προχωρᾶ σέ
ἀποτελεσματικά φάρμακα καί μένει σέ διαρκεῖς ἰατρικές προτάσεις πού δέν
χαρίζουν καμία βεβαιότητα: ὅλο πιθανότητες, ὅλο «θά δοῦμε», ὅλο «μπορεῖ»,
ἕνα ἀσαφές τοπίο. Στό Νοσοκομεῖο, ἀκόμη καί στό σπίτι, ὅπου αὐτή τή στιγμή

1 Ἐνδεικτικά ἀναφέρουμε τή θεραπεία τοῦ υἱοῦ τοῦ βασιλικοῦ στήν Κανά τῆς Γαλιλαίας (Ἰω, 4,
46-53), τή θεραπεία τοῦ λεπροῦ (Ματθ., 8, 2-4 – Μᾶρκ., 1, 40-45 – Λουκ, 5, 2-15), τή θεραπεία
τοῦ παράλυτου στήν Καπερναούμ (Ματθ., 9, 2-8 – Μᾶρκ., 2, 3-13 – Λουκ., 5, 18-26), τή θεραπεία
τοῦ δούλου τοῦ ἑκατόνταρχου στήν Καπερναούμ (Ματθ., 8, 5-13 – Λουκ., 7, 1-10), τή θεραπεία
τοῦ τυφλοῦ στή Βηθσαϊδά (Μᾶρκ., 8, 22-26) κ.ἄ.
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ἑκατοντάδες ἀσθενεῖς δέν μποροῦν νά ἐξυπηρετηθοῦν, λόγω ἔλλειψης κάποιας
ἐλάχιστης μορφῆς παρηγορητικῆς φροντίδας, καταλαβαίνεις τί ἀξία ἔχει ἡ
ὑγεία, τί θά πεῖ ζωή, πόσο μικρός εἶναι ὁ ἄνθρωπος ἀπό μόνος του, ἀδύναμος
μέσα στά ἐπιτεύγματά του καί τή θαυμαστή τεχνολογία καί εὐφυΐα του. 

Τά θαύματα τοῦ ἀνθρώπου εἶναι πολύ μικρά καί λίγα. Καί ἕνας ἄνθρωπος,
ἕνας ἀδικημένος λεπρός, πού δέν ἔχει στόν ἥλιο μοίρα, ἀποκαλύπτει ὁ ἴδιος
μέ τόν πόνο του, πώς ὁ Θεός διακρίνεται μεγάλος μέσα ἀπό τίς… ἧττες Του,
μέσα ἀπό τόν θάνατο καί τίς φαινομενικές ἀποτυχίες Του. Ἡ ζωή πού χαρίζει
ὁ ἄνθρωπος πάντα καταλήγει στόν θάνατο καί ὁ θάνατος πού τόν ἐπιτρέπει
ὁ Θεός πάντα ὁδηγεῖ σέ αἰώνια κατάσταση καί ζωή. 

Ἀλλά ἡ λέπρα; Φοβερή ἀσθένεια! Ζωντανός ἐφιάλτης μέχρι καί πρίν ἀπό
μερικές δεκαετίες. Οἱ ἄνθρωποι ὑπέφεραν κυριολεκτικά. Παραμορφώνονταν.
Ἀποκόπτονταν ἀπό τήν κοινωνία. Ἀποδιώχνονταν εἴτε μέ τή θέλησή τους
εἴτε χωρίς αὐτήν. Ζοῦσαν κυριολεκτικά στό περιθώριο.

Σπιναλόγκα. Μία κοινωνία-φάντασμα. Παρά τή μεγάλη καί πολυτάραχη
ἱστορία της εἶναι κυρίως γνωστή σήμερα ὡς τό νησί τῶν λεπρῶν.

Τό 1903 ἱδρύεται στό νησί Λεπροκομεῖο γιά τήν ἀπομόνωση ὅσων ἔπασχαν
ἀπό τή νόσο τοῦ Χάνσεν (Νορβηγός ἰατρός, ἀντιμετώπισε τή λέπρα τό 1873)
ἀπό τόν ὑγιῆ πληθυσμό. Δέν εἶχε βρεθεῖ ἀκόμα τό φάρμακο γιά τή λέπρα καί
ἡ κολλητική νόσος ἦταν ὁ φόβος καί ὁ τρόμος τῶν ἀνθρώπων. Οἱ χανσενικοί
ἦταν ἀπομονωμένοι σέ περιοχές (μεσκινιές) ἔξω ἀπό τίς πόλεις, περιμένοντας
νά ζήσουν ἀπό τή φιλευσπλαχνία τῶν διαβατῶν.

Στήν Κρήτη διατηροῦνται ἀκόμα τά τοπωνύμια «Μεσκινιά», κυρίως στό
Ρέθυμνο καί στό Ἡράκλειο. Ἦταν ἡ ἐποχή πού ὁ κόσμος πανικοβάλλονταν
ἀπό τό φόβο τῆς λέπρας καί οἱ λεπροί ἔπρεπε νά φοροῦν κουδούνια γιά νά
προειδοποιοῦν τόν κόσμο νά ἀπομακρύνεται ἔγκαιρα ἀπό κοντά τους. Τότε
δέν γνώριζαν ὅτι τό μεγαλύτερο μέρος τοῦ πληθυσμοῦ ἔχει φυσική ἀνοσία
στήν ἀσθένεια αὐτή καί ὅτι ὁ κίνδυνος μόλυνσης ἦταν πολύ μικρότερος ἀπό
ὅσο νόμιζαν. Ποιός ὅμως θά ρίσκαρε νά μολυνθεῖ ἀπό μία ἀνίατη, θανατηφόρο
ἀσθένεια;

Στά «μισκίνια» ὁ πληθυσμός, ἀποτελούμενος κυρίως ἀπό νομάδες, ζοῦσε
ἀπό τούς καρπούς τῆς γῆς. Ἔτσι ἕνα νησάκι ἦταν ἰδανική λύση γιά νά
ἀπομακρυνθοῦν, νά ἀπομονωθοῦν, νά περιθωριοποιηθοῦν ἀπό τόν ὑγιή
πληθυσμό οἱ χανσενικοί καί οἱ ὑγιεῖς νά αἰσθανθοῦν ἀσφαλεῖς. Ἡ Σπιναλόγκα
ἦταν ἰδανική λύση γιατί πρόσφερε εὔκολη ἐπικοινωνία μέ τή στεριά γιά τή
μεταφορά τῶν ἀσθενῶν. Ἀλλά ὁ χῶρος ἦταν περιορισμένος, ὁ ἕνας πάνω στόν
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ἄλλο, χωρίς τήν κινητικότητα ἐκείνη πού θά ἐπέφερε τήν ἀνανέωση καί θά
τούς ἐπέτρεπε νά δημιουργήσουν ἕνα μέλλον. Μιά φρικτή μέθοδος πού δέν
ἦταν ἁπλῶς περιθωριοποιημένοι, ἀλλά πέρα ἀπό τόν πολιτισμό, μία μέθοδος
«ἀποπολιτισμοῦ»!

Στίς 30 Μαΐου τοῦ 1903 ὑπογράφηκε ἡ ἀπόφαση γιά νά μετατραπεῖ ἡ
Σπιναλόγκα σέ νησί τῶν λεπρῶν καί μεταφέρθηκαν 250 ἀσθενεῖς ἀπό
διάφορα μέρη τῆς Κρήτης. Μετά τό 1913 ἡ Κρήτη ἑνώθηκε μέ τήν Ἑλλάδα καί
ἄρχισαν νά ἔρχονται ἀκόμα περισσότεροι ἄρρωστοι στή Σπιναλόγκα, ἐνῶ
ἀργότερα δέχτηκε ἀσθενεῖς ἀκόμα καί ἀπό ἄλλες χῶρες καί χαρακτηρίστηκε
ὡς Διεθνές Λεπροκομεῖο.

Ἡ Victoria Hislop, στό βιβλίο της Τό Νησί, γράφει σχετικά: «Ἡ
Σπιναλόγκα βούιζε ἀπό ζωή καί ἐνεργητικότητα. Ἡ ἐφημερίδα της, Ὁ Ἀστήρ
τῆς Σπιναλόγκας, τήν ὁποία ἐξέδιδε ὁ Γιάννης Σολωμονίδης, περιεῖχε
περιλήψεις τῶν διεθνῶν εἰδήσεων, μαζί μέ σχόλια καί ἄρθρα γνώμης. Ὑπῆρχαν
ἐπίσης καί ἀποσπάσματα ἀπό τά ἔργα τοῦ Νίκου Καζαντζάκη. Κάθε
ἑβδομάδα δημοσιευόταν σέ συνέχειες τό προφητικό βιβλίο του «Καπετάν
Μιχάλης» καί οἱ ἄνθρωποι στό νησί καταβρόχθιζαν κάθε λέξη, περιμένοντας
κάθε φορά τό ἑπόμενο κομμάτι, τό ὁποῖο συζητοῦσαν κατόπιν στό καφενεῖο.
Ὅταν ἀπονεμήθηκε στόν Κρητικό συγγραφέα τό παγκόσμιο βραβεῖο Εἰρήνης
τόν Ἰούνιο τοῦ 1956, δημοσίευσαν ἀκόμα καί τόν λόγο πού ἐκφωνήθηκε στή
βράβευσή του. “ Ἄν δέν θέλουμε νά ἀφήσουμε τόν κόσμο νά βουλιάξει στό χάος,
πρέπει νά λευτερώσουμε τήν ἀγάπη πού εἶναι φυλακισμένη στήν καρδιά τοῦ
κάθε ἀνθρώπου’’, εἶχε πεῖ ὁ Καζαντζάκης. Οἱ λέξεις εἶχαν ἀπήχηση στούς
ἀναγνῶστες στή Σπιναλόγκα, καθώς γνώρισαν ὅλοι πολύ καλά το μακελειό
καί τά μαρτύρια ἀπό τά ὁποῖα προστατεύθηκαν, τόσο στήν Ἑλλάδα ὅσο καί
πιό μακριά, ἐπειδή βρίσκονταν περιορισμένοι πάνω στό νησί γιά πολύ καιρό»2. 

Ὁ μεγάλος Λογοτέχνης Νίκος Καζαντζάκης, στήν ἀρχή τῆς ζωῆς του καί
κατά τή νεότητά του, ἔνιωθε μία τεράστια ἀποστροφή πρός τούς πάσχοντες
ἀπό λέπρα, καθώς ἡ θέα ἦταν ἀποκρουστική, ἀλλά καί ἐπειδή ὄξυνε μέσα
του τόν φόβο τοῦ θανάτου. Στή συνέχεια ὅμως στό βιβλίο του Ὁ Φτωχούλης
του Θεοῦ, παραθέτει αὐτοβιογραφικά στοιχεῖα τά ὁποῖα ἀποδίδει στόν ἅγιο
Φραγκῖσκο καί φανερώνει τήν ἀπόλυτη ἀγάπη του καί τήν ταπείνωσή του
ἀπέναντι σέ κάθε πάσχοντα ἄνθρωπο. Ἄς ἀκούσουμε, τόν ἅγιο Φραγκῖσκο
τῆς Ἀσίζης, τόν ἅγιο τῶν Λεπρῶν, τί ἀκριβῶς λέει γιά αὐτούς τούς σκληρά

2 Victoria Hislop, Τό Νησί, ἔκδ. Διόπτρα, Ἀθήνα 2010, σσ. 407-408.
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δοκιμαζόμενους ἀνθρώπους: «Κυλίστηκε χάμω, ξάπλωσε πίστομα κι ἄρχισε
νά φιλάει τό χῶμα καί νά κλαίει. Ὄρθιος ἐγώ ἀπό πάνω του ἔτρεμα· δέν ἦταν
λεπρός, ἦταν ὁ ἴδιος ὁ Χριστός κι εἶχε κατέβει στή γῆς λωβιασμένος, νά
δοκιμάσει τό Φραγκῖσκο. [...] – Ἐγώ, φρᾶτε Λεόνε, κατάλαβα ἐτοῦτο: ὅλοι οἱ
λεπροί, οἱ σακάτες, οἱ ἁμαρτωλοί, ἄν τούς φιλήσεις στό στόμα... Σώπασε·
τρόμαξε νά τελέψει τό λογισμό του, – Φώτισε μέ, ἀδερφέ Φραγκῖσκο, φώτισε
μέ μή μέ ἀφήνεις στό σκοτάδι. Πέρασε κάμποση ὥρα· τέλος ἀνατριχιάζοντας:
– Ὅλοι ἐτοῦτοι, μουρμούρισε, ἄν τούς φιλήσεις στό στόμα, συγχώρεσε μέ, Θεέ
μου, γίνονται Χριστός»3.

Σέ ἄλλο ἔργο του ὁ Νίκος Καζαντζάκης θέτει ἕνα πολύ σημαντικό
ἐρώτημα: Ἄνθρωπος ἤ Χριστός! Στό ἔργο του ὁ «Καπετάν Μιχάλης», γράφει:
«Εἶχαν κάνει κι οἱ λεπροί τόν Ἐπιτάφιό τους, εἶχαν ξαπλώσει κι αὐτοί ἀπάνω
σε λεμονόφυλλα καί δάφνες τόν Χριστό – μά ἕνα Χριστό δικό τους, πού τόν
εἶχε ζωγραφίσει στά χρόνια τα παλιά ἕνας ἑκατοχρονίτης λωβιασμένος
καλόγερος. Λεπρό τόν εἶχε στορίσει ὁ καλόγερος ἐτοῦτος τόν Χριστό τῆς
Μεσκηνιᾶς, τοῦ ᾽χε φάει ἡ ἀρρώστια τά δάκτυλα καί τή μύτη καί τό ἐπάνω
χείλι του εἶχε ἀρχίσει κι αὐτό νά σαπίζει· θύμωσε ὁ Μητροπολίτης τοῦ καιροῦ
ἐκείνου, φώναξε τόν καλόγερο: Ἀφορεσμένε, μεγάλο ἁμάρτημα νά
παρασταίνεις λωβιασμένο τό Χριστό. Δέ φοβήθηκες τόν Θεό; Γιατί τό ̓καμες;
Πῶς ἀλλιῶς μποροῦσε, Δέσποτά μου, ὁ Χριστός, ἀποκρίθηκε ὁ καλόγερος –
καί τσεύδιζε γιατί δέν εἶχε χείλια νά μιλήσει, μονάχα δόντια καί γλώσσα – πῶς
ἀλλιῶς μποροῦσε ὁ Χριστός νά δείξει τήν ἀγάπη του στούς ἀνθρώπους; Πῆρε
ἀπάνω του τήν ἀρρώστιά τους... Ἐτοῦτον τό λεπρό Θεό τριγυρνοῦσαν ἀπόψε
οἱ λωβιασμένοι, ξαπλωμένον ἀπάνω σε λεμονόφυλλα καί δάφνες. Κι ὅταν
εἶδαν ἀντίκρα τους, στίς Τρεῖς Καμάρες, τόν Ἐπιτάφιο τῶν γερῶν ἀνθρώπων,
κούνησαν τά φωτάκια του ἀπάνω ἀπό τόν γκρεμό καί χαιρέτησαν»4.

Οἱ λιγοστές αὐτές ἀναφορές εἶναι ἀρκετές γιά νά κατανοήσουμε, μέ τόν
καλύτερο τρόπο, τή νοοτροπία τῶν χανσενικῶν τῆς Σπιναλόγκας γιά τόν
τρόπο προσέγγισης τῆς ζωῆς, καί μάλιστα τοῦ θανάτου: «Ὁ θάνατος! Στή

3 Νίκου Καζαντζάκη, Ὁ Φτωχούλης τοῦ Θεοῦ, ἐκδ. Καζαντζάκη, Ἀθήνα 2008, σ. 90. Τέλος, ὁ
ἥρωας τοῦ Καζαντζάκη, ὁ Μανωλιός ἀπό τό βιβλίο Ὁ Χριστός ξανασταυρώνεται, πού πρόκειται
νά ὑποδυθεῖ τόν Χριστό βγάζει ἐξανθήματα στό πρόσωπό του. Τό γεγονός αὐτό τόν βοηθᾶ νά
βρεῖ τόν ἑαυτό του μέσα ἀπό μία ἐσωτερική πνευματική διαδικασία, καί μόλις βρίσκει καί πάλι
τόν ἑαυτό του καί ἀλλάζει ζωή (π.χ. ἀποφασίζει νά μήν ἀρραβωνιαστεῖ μέ τή Λενιώ, ἀλλά νά
ὑπάρχει γιά ὅλους) καί σκαλίζει σέ ξύλο τό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ, τά στίγματα χάνονται ξαφνικά
μέ τόν ἴδιο τρόπο πού ἐμφανίστηκαν. 
4 Νίκου Καζαντζάκη, Καπετάν Μιχάλης, Ἐλευθερία ἤ θάνατος, ἐκδ. Καζαντζάκη, Ἀθήνα 2012, σ. 193.
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Σπιναλόγκα ὅλοι βάδιζαν πρός τό θάνατο γιατί δέν ὑπῆρχε τό πνεῦμα τῆς
δημιουργίας. Γι’ αὐτό καί συνήθιζαν σιγά-σιγά διαφορετικά ἀπό τούς ἄλλους
ἀνθρώπους πού φρόντιζαν τά παιδιά τους, μοχθοῦσαν νά κάνουν περιουσία.
Ἐμᾶς μᾶς ἀπασχολοῦσε κυρίως ἡ προετοιμασία τοῦ θανάτου. Γι’ αὐτό καί
λέγαμε: ‘αὐτός πέθανε, ξεκουράστηκε’»5. 

Ἀπό τό περιθώριο στήν ἁγιότητα

Οἱ παραπάνω σύντομες διηγήσεις φανερώνουν ὅτι ὑπάρχει μία ἀέναη
κίνηση τοῦ ἀνθρώπου νά ἀγκαλιάσει τόν πλησίον του, μέ ὅλες του τίς
ἰδιαιτερότητες (ἀκόμη καί τούς ἀσθένειες)6, νά τόν δεῖ ὡς πρόσωπον Θεοῦ, ὡς
«εὔοσμον ἄνθος» ἤ νά ἀποδεχθεῖ τόν ἴδιο τόν Χριστό ὡς τό κατεξοχήν
πρόσωπο πού παίρνει πάνω Του ὅλες τίς ἁμαρτίες τοῦ κόσμου. Ἀλλά καί τά
δύο εἶναι ἀκατόρθωτα πολλές φορές. Ὁ ἴδιος μάλιστα ὁ Χριστός μιλᾶ μέ
παράπονο γιά τήν ἀχαριστία τοῦ ἀνθρώπου: Λαέ μου, λαέ μου «τί ἐποίησα
σοί ἤ τί σοί παρηνόχλησα; Τούς τυφλούς σου ἐφώτισα, τούς λεπρούς σου
ἐκαθάρισα, ἄνδρα ὄντα ἐπί κλίνης ἠνωρθωσάμην. Λαός μου, τί ἐποίησα σοί,
καί τί μοί ἀναπέδωκας; Ἀντί τοῦ μάννα χολήν· ἀντί τοῦ ὕδατος ὄξος· ἀντί τοῦ
ἀγαπᾶν με σταυρῷ…»7. 

Ἀλλά καί ὡς προσωπική ἀνθρώπινη ἀγωνία: «Οὐκ ἔχω ἄνθρωπον», λέμε
πολλές φορές, ὅπως ἀκριβῶς στήν Εὐαγγελική περικοπή τοῦ Παραλύτου στή
δεξαμενή Βηθεσθά. Ὁ Ἅγιος Μακάριος ὁ Πάτμιος ἀναφέρει χαρακτηριστικά γιά
τό γεγονός αὐτό: «Ποιός λοιπόν, θά ἦταν τόσο σκληρός στήν καρδία, τόσο
θηριογνώμων στήν διάθεση ὥστε νά μή συλλυπηθεῖ καί νά μή συμπονέσει
σήμερα, ἀκούγοντας ἀπό τό Ἱερό Εὐαγγέλιο τούς πολλούς ἐκείνους χρόνους,
τούς ὁποίους πέρασε ὁ σημερινός παράλυτος κατάκοιτος, σάν ἀναίσθητος
λίθος, πάνω σε ἕνα κρεβάτι; Ποιός νά μή συλλυπηθεῖ, ὅταν συλλογισθεῖ ὄχι
μόνο τούς πόνους πού τοῦ προκαλοῦσε ἡ βαρύτατη ἀσθένεια τῆς παραλυσίας,

5 Maurice Born, La Chimère Infectieuse (Ἡ Μολυσματική Χίμαιρα), ἐκδ. L’ Aire, Vevey 1993, σ.
193. Πρβλ. καί τό θαυμάσιο βιβλίο τοῦ συγγραφέα Ζουλιέν Γκριβέλ, ὁ ὁποῖος ἐργάσθηκε πολλά
χρόνια ὡς ὀδοντίατρος μέ χανσενικούς, Ἡ νόσος τοῦ Χάνσεν στήν Ἑλλάδα καί στήν Κρήτη κατά
τόν εἰκοστό αἰῶνα, μετ. Πάρις Ἀσανάκης, Ἐλούντα (Κρήτη) 2011. 
6 Ἀναφερόμαστε σέ ὅλα τα αὐτοάνοσα νοσήματα, τά ὁποῖα εἶναι ἀσθένειες πού ἐμφανίζονται
ὅταν ὁ ἀνθρώπινος ὀργανισμός ἐπιτίθεται καί καταστρέφει τά δικά του κύτταρα καί ὄργανα, ὅπως
ὁ ἐρυθηματώδης λύκος, ἡ ρευματοειδής ἀρθρίτιδα, ἡ ψωρίαση, ἡ νόσος Hashimoto, ἡ νόσος τοῦ
Crohn, ἡ σκλήρυνση κατά πλάκας κ.ἄ.
7 12ο Ἀντίφωνο τῆς Μεγάλης Πέμπτης.
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ἀλλά ἀκόμη τήν λύπη καί τό παράπονο πού ἠσθάνετο ὅταν ἔβλεπε τόν Ἄγγελο
νά ταράσσει τό ὕδωρ τῆς κολυμβήθρας, νά ἰατρεύεται ἄλλος καί νά φεύγει καί
ὁ ἴδιος νά κείτεται πάντοτε ἐκεῖ;»8.

Ὁ παράλυτος ἀναφέρει τό παράπονό του πρός τόν Κύριο ὅτι δέν εἶχε
ἄνθρωπο νά τόν βοηθήσει: «Κύριε, ἄνθρωπον οὐκ ἔχω, ἵνα ὅταν ταραχθῆ τό
ὕδωρ, βάλη μέ εἰς τήν κολυμβήθραν· ἐν ᾧ δέ ἔρχομαι ἐγώ, ἄλλος πρό ἐμοῦ
καταβαίνει» (Ἰω., 5, 7). Ἕνας ἄνθρωπος νά βοηθήσει τόν συνάνθρωπό του δέ
βρέθηκε. Κι ὅμως, ὁ ἴδιος ὁ Χριστός πάει πολύ πιό μακριά. Συνδέει τή
σωτηρία καί τήν ἀποκατάσταση τῆς παραλυσίας μέ τήν ἐνσάρκωση τοῦ
Ἴδιου. Σέ ἕνα Τροπάριο τῆς Ἑορτῆς, παρουσιάζεται ὁ Κύριος νά ἀπαντάει
στόν παραλυτικό, ὅταν ἐκεῖνος τοῦ λέει ὅτι δέν ἔχει ἄνθρωπο γιά νά τόν βάλει
στό νερό καί νά γιατρευτεῖ, μέ τά ἑξῆς λόγια: «Διά σέ ἄνθρωπος γέγονα, διά
σέ σάρκα περιβέβλημαι, καί λέγεις ἄνθρωπον οὐκ ἔχω; ἆρόν σου τόν
κράββατον καί περιπάτει. Πάντα σοί δυνατά, πάντα ὑπακούει, πάντα
ὑποτέτακται…»9. Δηλαδή, λέει ὁ Χριστός στόν παραλυτικό: ὅτι γιά σένα ἔγινα
ἄνθρωπος καί περιβλήθηκα μέ σάρκα καί λές ὅτι δέν ἔχεις ἄνθρωπο;

Ὁ Θεός εἶναι ἀνυπερήφανος10 καί ὁ Θεός Λόγος σαρκούμενος προσέλαβε
τό ξένο, τό ἄλλο, τό ἐντελῶς διαφορετικό11. Βγῆκε ἀπό τόν ἑαυτό Του,
παραμένοντας ταυτόχρονα ὁ ἑαυτός του, προκειμένου ἡ ἀγάπη Του, πού
χωρᾶ τούς πάντες καί τά πάντα, νά κατορθώσει τό ἀκατόρθωτο. Προσέλαβε
τή διαβρωμένη ἀπό τήν ἁμαρτία ἀνθρώπινη φύση, προσέλαβε τόν ἐκδιωγμένο
ἀπό τόν παράδεισο Ἀδάμ, τόν πλάνητα καί ἀλήτη, γιά νά τόν γιατρέψει ἀπό
τήν ἀσθένειά του. Καί ἀκόμα περισσότερο, ἔγινε ὁ ἴδιος ξένος καί ἀλήτης12,

8 Μακαρίου του Πάτμιου, Λόγος στήν Κυριακή του Παραλύτου.
9 Μέγας Ἑσπερινός τῆς Ἑορτῆς, Δοξαστικό (Ἦχος πλάγ. Α΄).
10 Ὁ ἅγιος Συμεών ὁ Νέος Θεολόγος δίνει μία ἀριστουργηματική ὀνομασία στό Θεό «ὡς
ἀνυπερήφανο». Συμεών Νέου Θεολόγου, «Εὐχαριστία» 1, 156-161, Sources Chretiennes 113, σσ. 316-
318: «Ἀλλ’ ὅμως οὔπω ἐγίγνωσκον, Δέσποτα, ὅτι σύ ἧς, ὁ ἀπό πηλοῦ πλάσας με, ταῦτά μοι πάντα
χαρισάμενος τά καλά. Οὔπω ἔγνων ὅτι αὐτός σύ ὑπῆρχες ὁ ἀνυπερήφανος Θεός μου καί Κύριος.
Οὔπω γάρ φωνῆς σου ἠξιώθην ἀκοῦσαι, ἵνα γνωρίσω σε, ἧς εἰπῶν μοί μυστικῶς ὅτι “Ἐγώ εἰμί’’».
11 Ἀθανασίου Ἀλεξανδρείας, Περί ἐνανθρωπήσεως τοῦ Λόγου 54, PG 25, 192Β: «Αὐτός γάρ
ἐνηνθρώπησεν, ἵνα ἡμεῖς θεοποιηθῶμεν· […] καί αὐτός ὑπέμεινε τήν παρ’ ἀνθρώπων ὕβριν, ἴνα ἠμεῖς
ἀθανασίαν κληρονομήσωμεν». Γρηγορίου Θεολόγου, Ἐπιστολή 101, PG 37 181C. Ἐπίσης, βλ. Ἰωάννου
Δαμασκηνοῦ, Ἔκδοσις Ἀκριβής της Ὀρθοδόξου Πίστεως 50, PG 94, 1005B: «Ὅλον γάρ ὅλος ἀνέλαβέ
με, καί ὅλος ὄλῳ ἠνώθη, ἴνα ὄλῳ τήν σωτηρίαν χαρίσηται· Τό γάρ ἀπρόσληπτον, ἀθεράπευτον.
Ἠνωται τοίνυν σαρκί διά μέσου νοῦ ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ, καθαρότητι, καί σαρκός παχύτητι».
12 Κυρίλλου Ἀλεξανδρείας, Γλαφυρών εἰς Γένεσιν, PG 69, 185D: «ὡς ἀλήτης ἔσται καί ξένος».
Νίκου Καζαντζάκη, Ἀσκητική, ἐκδ. Καζαντζάκη, Ἀθήνα 2007, σ. 77: «Ἔρχουμαι! Παράτα τή
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ἔτσι ὥστε διά τῆς ‘’συμπαθείας’’ καί τῆς οἰκειότητας νά φανερώσει τό μυστήριο
τῆς ἀγάπης πού φτάνει μέχρι τόν Σταυρό.

Εἶναι ἀλήθεια ὅτι στή διάρκεια τῶν αἰώνων τά ἄτομα μέ κάθε εἴδους
ἀναπηρία δέν ἀντιμετωπίστηκαν μέ τόν καλύτερο δυνατό τρόπο ἀπό τίς
κοινωνίες καί τίς Ἐκκλησίες13. Συχνά οἱ ἄνθρωποι αὐτοί ἦταν στό περιθώριο
καί ἔγιναν θύματα κακομεταχείρισης, ἐκφοβισμοῦ, ἀπανθρωποποίησης, ἐνῶ
πολλές φορές θεωρήθηκε ὅτι δέν διαθέτουν κανένα δικαίωμα στήν ζωή, καθώς
ἡ ὅποια ἀναπηρία τους κρίθηκε ὅτι ἀποτελεῖ σημάδι εἴτε τῆς θεϊκῆς τιμωρίας
γιά κάποιο δῆθεν ἁμαρτωλό παρελθόν εἴτε ὅτι βρίσκονται ὑπό τήν κατοχή
δαιμονίων πού χρήζουν ἐξορκισμοῦ.

Προκειμένου ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καί ἡ ὀρθόδοξη θεολογία ἰδιαίτερα νά
μπορέσουν νά διατυπώσουν ἕναν χρήσιμο καί φιλάνθρωπο λόγο ἀπέναντι
στήν πραγματικότητα αὐτή, ἡ ὁποία θά ὁδηγήσει καί στήν ἀντίστοιχη πράξη,
λαμβάνοντας ὑπόψη τή σύγχρονη πραγματικότητα, μακριά ἀπό ἀκρότητες καί
ἀστοχίες τοῦ παρελθόντος, εἶναι ἀνάγκη νά ἔχει ὡς ἀφετηρία καί βάση δύο
καίριες θεολογικές παραδοχές:

α. Τό ἴδιο το γεγονός τῆς Ἐνσαρκώσεως τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ στήν
Ἱστορία. Ὁ Χριστός προσέλαβε ὁλάκερη τήν ἀνθρώπινη φύση, τόν σύνολο
ἄνθρωπο. Σέ καμία περίπτωση δέν ἐμποδίστηκε ἤ περιορίστηκε ἀπό τούς
περιορισμούς φύλου, φυλῆς, χρώματος, θρησκείας, ἀσθένειας, κοινωνικῆς
τάξης κ.λπ. ἀλλά μέ τή διδασκαλία καί τό ἔργο του ἀνέδειξε τή μοναδικότητα
τοῦ ἀνθρώπινου προσώπου μακριά ἀπό στάσεις καί κατανοήσεις πού
ἀμαυρώνουν στήν ἐποχή του ἀλλά καί διαχρονικά –ἔστω καί στό ἐλάχιστο– τήν
εἰκόνα τοῦ Θεοῦ στόν ἄνθρωπο. Ἀρκεῖ νά θυμηθοῦμε ἐνδεικτικά τήν παραβολή
τοῦ Καλοῦ Σαμαρείτη (Λουκ., 10, 25-37), ὅπου ἀναδεικνύονται ἡ μοναδικότητα
καί τό ἀνεπανάληπτο τῆς ἀνθρώπινης ὕπαρξης καί ἀξιοπρέπειας, καθώς
ἐπίσης καί ἡ ἀπροϋπόθετη ἀλληλεγγύη ἀπέναντι στόν κάθε ἄνθρωπο.

Ὁ Χριστός προσέφερε στήν ἀνθρωπότητα τό ἀνεκτίμητο δῶρο τοῦ
προσωπικοῦ τρόπου ὕπαρξης, τοῦ τρόπου μέ τόν ὁποῖο ὑπάρχει ὁ ἴδιος ὁ
Θεός, ἕνας τρόπος ὕπαρξης καί ζωῆς πού θεμελιώνεται στήν ἀπροϋπόθετη
ἀγάπη καί ἀνοικτοσύνη πρός τό κάθε ἄλλο πρόσωπο, γεγονός πού καθιστᾶ
τόν ἄνθρωπο ὡς τό κατεξοχήν σχεσιακό ὄν πού δέν μπορεῖ νά ζήσει παρά μόνο

γυναίκα σου, τά παιδιά σου, τίς ἰδέες σου κι ἀκολούθα μου. Εἶμαι ὁ μέγας Ἀλήτης».
13 Βλ. σχετικές προσπάθειες τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δημητριάδος, Πανελλήνιο Συνέδριο μέ
διεθνῆ συμμετοχή, μέ θέμα: «Ἐκκλησία, Ἀναπηρία, Κοινωνία», 30-31 Μαρτίου 2019.
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ἐάν βρίσκεται σέ διαρκῆ καί εἰλικρινῆ συνάντηση καί κοινωνία μέ τόν κάθε ἄλλο.
β. Ὁ κατεξοχήν τόπος ὅπου το νέο αὐτό ἦθος γίνεται πράξη, ἤ μᾶλλον

ὀφείλει νά ἀποτελεῖ πραγματικότητα, δέν εἶναι ἄλλος ἀπό τή θεία Εὐχαριστία.
Πρόκειται γιά τό μυστήριο πού συγκροτεῖ τήν Ἐκκλησία, ἐκφράζει κατεξοχήν
τήν αὐτοσυνειδησία της καί τήν ταυτότητά της καί τό ὁποῖο προσφέρει ἔστω
καί στιγμιαῖα καί ἀπό μέρους μία πραγματική πρόγευση τοῦ προσωπικοῦ
τρόπου ὕπαρξης τοῦ ἴδιου του Τριαδικοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος πρόκειται νά
φανερωθεῖ πλήρως στήν ἐρχόμενη βασιλεία. Σχολιάζοντας τήν Α΄ πρός
Κορινθίους Ἐπιστολή τοῦ ἀποστόλου Παύλου κεφ. 11, ἡ αὐθεντικότητα τῆς
εὐχαριστίας (τό κεντρικό γεγονός στή ζωή τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας) κρίνεται
ἀπό τή συμπερίληψη καί συμμετοχή ὅλων των μελῶν τῆς κοινότητας στό
εὐχαριστιακό δεῖπνο, καί ὄχι ἀπό τήν ποιότητα τῆς τελετουργίας ἤ τήν
ποιότητα τοῦ ἄρτου καί τοῦ οἴνου. Δέν ὑπάρχει εὐχαριστιακή γιορτή, ἄν δέν
ὑπάρχει ἀγάπη πού νά εἶναι ἔκδηλη στίς σχέσεις τῶν μελῶν τοῦ σώματος τῆς
Ἐκκλησίας. Ἕνα ἀπό τά βασικά γνωρίσματα τῆς εὐχαριστιακῆς ταυτότητας τῆς
Ἐκκλησίας εἶναι ὅτι αὐτή ἀποτελεῖ τόν τόπο ὅπου κάθε εἴδους ἀποκλεισμός
πού βασίζεται σέ γνωρίσματα τῆς φύσης, ὅπως ἡ φυλή, τό φύλο, οἱ κοινωνικές,
θρησκευτικές ἤ ἄλλες διαφοροποιήσεις, ὀφείλει νά σχετικοποιεῖται, καθώς
ἐκεῖνο πού προέχει εἶναι ἡ μοναδικότητα καί ὁ ἀνεπανάληπτος χαρακτήρας τοῦ
κάθε ἀνθρώπινου προσώπου, ὡς κατ’ εἰκόνα Θεοῦ.

Τό ἐκκλησιαστικό ἦθος ὅταν παραμένει ζωντανό καί ἐκφράζεται στίς
ἐπιμέρους ἐκφάνσεις τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς μαρτυρεῖ τό παράδειγμα τοῦ
ἴδιου του Θεανθρώπου, ὁ ὁποῖος βρέθηκε κοντά, ἤ μᾶλλον ταυτίστηκε μέ τούς
πάσχοντες, τούς κάθε λογῆς κατατρεγμένους καί ἀνάπηρους, τούς κοινωνικά
καί ἐθνικά ἀπόβλητους, τούς κάθε λογῆς «καταραμένους» τῆς γῆς, δίνοντας
ξεκάθαρο παράδειγμα γιά τόν τρόπο πού ὀφείλουμε ἐμεῖς οἱ μαθητές καί οἱ
διάκονοί του νά πολιτευόμαστε ἐφόσον ἐπιθυμοῦμε καί προσβλέπουμε στήν
αἰώνια ζωή. Μπορεῖς νά ἀγαπᾶς τόν Θεό πού δέν τόν βλέπεις καί νά μισεῖς τόν
ἀνάπηρο συνάνθρωπό σου μέ τόν ὁποῖο μοιράζεσαι τήν καθημερινή ζωή καί τά
ἀγαθά της γῆς, γιά νά παραφράσουμε μία φράση τοῦ εὐαγγελιστῆ Ἰωάννη. 

Ὁ φίλος μου ὁ λεπρός καί ἡ πίστη μας!

«Σεῖς εἶστε φίλοι μου, ἄν κάνετε αὐτά πού ἐγώ σᾶς παραγγέλνω. Σᾶς
ὀνομάζω φίλους, γιατί σᾶς ἔκανα γνωστά ὅλα ὅσο ἄκουσα ἀπό τόν Πατέρα
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μου» (Ἰω., 15, 14-15)14. Ὁ Θεός, λοιπόν, εἶναι ἐκτός ἀπό ὅλα τά ἄλλα
γνωρίσματά Του καί φίλος του ἀνθρώπου, γιά αὐτό καί ὀνομάζεται ἀπό τούς
Πατέρες ὡς Φιλάδελφος καί Φιλάνθρωπος. Τί σημαίνει αὐτό; Ἕνα πανέμορφο
ὁρισμό τῆς φιλανθρωπίας τοῦ Θεοῦ μᾶς δίνει ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος:
«Διψᾶ νά τόν διψοῦν. Ποτίζει ὅποιους θέλουν νά πιοῦν. Εὐεργετεῖ ὅταν τοῦ
ζητοῦν νά εὐεργετήσει. Εἶναι εὔκολος στή μεγαλοδωρία. Περισσότερο χαίρεται
αὐτός νά δίνει ἀπό ὅ,τι νά παίρνουν. Μόνον νά μή διαπράξουμε τό σφάλμα νά
ζητήσουμε πράγματα μικρά καί ἀνάξια πού δίνει».

Πρόκειται γιά τήν ἀπύθμενη φιλανθρωπία τοῦ Θεοῦ. Ἀναφέρει ὁ ἅγιος
Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς: «Πρίν ἀπό ἐμᾶς ἑτοίμασε αἰώνια κληρονομιά βασιλείας,
ὅπως λέγει ὁ ἴδιος, ἀπό καταβολῆς κόσμου. Πρίν ἀπό ἐμᾶς γιά χάρη μας
ἔπλασε τούς ἀγγέλους γιά νά ἀποστέλλονται ὡς διάκονοι. Πρίν ἀπό ἐμᾶς γιά
χάρη μας ἅπλωσε τόν οὐρανό σ’ ὅλον τόν αἰσθητό κόσμο, τόν ἴδιο ἀεικίνητο καί
πολυκίνητο. Γιά μᾶς, πρίν ἀπό ἐμᾶς, κατασκεύασε τόν μεγάλο φωστῆρα γιά
νά κυριαρχεῖ στήν ἡμέρα καί τόν μικρό γιά νά κυριαρχεῖ τῆς νύκτας. Γιά μᾶς
πρίν ἀπό ἐμᾶς θεμελίωσε τή γῆ, ἅπλωσε τή θάλασσα, ἐξέχυσε ἀφθόνως
ἐπάνω ἀπό αὐτά τόν ἀέρα. Αὐτόν λοιπόν τόν σύμπαντα κόσμο παρήγαγε ἀπό
τό μηδέν ὁ πλάστης μας· γιά τή σύσταση τοῦ σώματός μας. Γιά τή βελτίωση
τῶν ἠθῶν καί τήν καθοδήγηση φωτίζει τήν καρδιά τοῦ ἀνθρώπου καί τήν κάνει
δεκτική τῆς χάριτος καί τοῦ ἁγιασμοῦ πού μεταδίδουν τά μυστήρια».

Θά μοῦ πεῖτε, καλά τα λές ἐσύ, ἀλλά ἔλα νά τό δεῖς στήν πράξη. Ναί, ἔχετε
δίκιο! Λησμονοῦμε ὅμως τό πιό σημαντικό: «Μή φοβᾶσαι, μόνο πίστευε»
(Μᾶρκ., 5, 36)! Αὐτό δέν θά ἔπρεπε νά θεωρεῖται ὅτι σημαίνει, «Ἐπιτέλους,
τόλμα ν’ ἀρχίσεις νά πιστεύεις», ἀλλά μᾶλλον, «Τόλμα νά συνεχίσεις νά
πιστεύεις». Θαυμάσια! Ἀλλά πῶς μπορεῖ νά «συνεχίσει» κανείς νά πιστεύει,
ἐκτός ἐάν ἡ πίστη του κερδίζεται κάθε φορά ἐκ νέου; Θέσε τήν πίστη πού ἔχεις
σέ δοκιμασία… Θαυμάσια! Ἀλλά πῶς γίνεται αὐτό τό «νά ἔχει» κανείς πίστη;
Μπορεῖ κανείς «νά ἔχει» πίστη καί κατόπιν πάνω καί πέρα ἀπό αὐτό νά τήν
θέτει σέ δοκιμασία; Ἤ μήπως τήν «ἔχει» κανείς μόνο στόν βαθμό πού τήν θέτει
διαρκῶς σέ δοκιμασία ἤ, καλύτερα, στόν βαθμό πού διαρκῶς δοκιμάζεται; Δέν
«ἔχει» κανείς μιά φιλία ἤ ἕναν ἔρωτα παρά μόνο σάν κάτι πού εἶναι κάθε μέρα

14 «ὑμεῖς φίλοι μου ἔστε, ἐάν ποιῆτε ὅσα ἐγώ ἐντέλλομαι ὑμῖν· οὐκέτι ὑμᾶς λέγω δούλους, ὅτι ὁ
δοῦλος οὐκ οἶδε τί ποιεῖ αὐτοῦ ὁ κύριος· ὑμᾶς δέ εἴρηκα φίλους, ὅτι πάντα ἅ ἤκουσα παρά τοῦ
πατρός μου ἐγνώρισα ὑμῖν». Κατά παρόμοιο τρόπο καί ὁ Ἀπόστολος Ἰάκωβος στήν καθολική
ἐπιστολή τοῦ γράφει: «Ἔτσι ἐκπληρώθηκε ἡ Γραφή πού λέει: ὁ Ἀβραάμ πίστεψε στόν Θεό καί γι’
αὐτή του τήν πίστη ὁ Θεός τόν ἀναγνώρισε κι ὀνομάστηκε φίλος τοῦ Θεοῦ» (Ἰακ., 2, 23).
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καινούργιο. Αὐτό τό «ἔχειν» εἶναι ἀρκετά διαφορετικό πράγμα ἀπό τό νά ἔχεις
χρήματα καί ἀγαθά ἤ νά ἔχεις πεποιθήσεις καί αἰσθήματα. 

Ὁπωσδήποτε, ἐδῶ ὑπάρχει ἕνα δίλημμα. Αὐτό δέν εἶναι ἀνάμεσα στήν
πίστη μου καί στά καθήκοντα ἤ τίς ἀνάγκες μου, ἀλλά μᾶλλον ἀνάμεσα σέ
αὐτά τά καθήκοντα καί ἀνάγκες κι ἐκεῖνο στό ὁποῖο ἔχω ὡς πίστη, δηλαδή
στόν Θεό καί τόν λόγο Του. Ἡ πίστη εἶναι βέβαιη γιά τόν ἑαυτό της, μόνον
ὅταν κοιτάζει πρός τό ἀντικείμενό της, πού εἶναι καί ἡ πηγή της. Ὅταν
κοιτάζει τόν ἑαυτό της εἶναι πάντοτε ἀβέβαιη. Ἔτσι ἡ πίστη εἶναι ἕνα «ἅλμα
μέσα στό σκοτάδι», γιατί ὁ ἄνθρωπος θά εὕρισκε εὔκολα σιγουριά κοιτάζοντας
τόν ἑαυτό του, ὅμως πρέπει ἀκριβῶς νά ἐγκαταλείψει τόν ἑαυτό του γιά νά
μπορέσει νά δεῖ τό ἀντικείμενο τῆς πίστης του. Καί αὐτό εἶναι πού συνιστᾶ
«ἅλμα μέσα στό σκοτάδι» γιά τόν φυσικό ἄνθρωπο. Ἀλλά αὐτό δέν σημαίνει
κανένα τυφλό ρίσκο, κανένα παιχνίδι τῆς τύχης, ἁπλῶς ἕνα τυχαῖο ψηλάφημα,
ἀλλά μᾶλλον ἕνα τόλμημα γνώσης. Γιατί ὁ ἄνθρωπος δέν ἐρωτᾶται ἄν θά
ἀποδεχτεῖ μία θεωρία περί τοῦ Θεοῦ, ἡ ὁποία ἐνδέχεται καί νά εἶναι ἐσφαλμένη,
ἀλλά μᾶλλον ἄν εἶναι πρόθυμος νά ὑπακούσει στή θέληση τοῦ Θεοῦ.

Ὅταν ὁ Θεός δέ μᾶς δίνει κάτι πού ἐπίμονα τοῦ ζητοῦμε, τότε δύο
πράγματα μπορεῖ νά συμβαίνουν: Ἤ δέ μᾶς τό δίνει γιά τό καλό μας, ἤ ἐμεῖς
δέν ξέρουμε πῶς καί πότε νά Τοῦ τό ζητήσουμε, χωρίς νά ἀποκλείεται νά
συμβαίνουν καί τά δύο μαζί. Ὅσον ἀφορᾶ τήν πρώτη περίπτωση, κανείς δέν
μπορεῖ νά γνωρίζει τό «γιατί». Γιά τή δεύτερη, ὅμως, περίπτωση, θά μποροῦσα
νά πῶ πάρα πολλά. Πρῶτα-πρῶτα, ὅταν ζητᾶμε κάτι ἀπό τόν Θεό, δέν πρέπει
νά στυλώνουμε τά πόδια μας καί νά τοῦ λέμε: «Τώρα θέλω αὐτό». Διότι, κάτι
τέτοιο, δέν εἶναι μόνον ἀπαράδεκτον, ἀλλά ἀποτελεῖ καί μεγάλη ἀσέβεια πρός
τόν Δημιουργό μας. Ποιός εἶσαι ἐσύ, ἤ ἄν θέλεις, ποιός εἶμαι ἐγώ, πού μπορῶ
νά ζητήσω ἀπαιτητικά κάτι ἀπό τόν Θεό μας, καί μάλιστα νά τοῦ προσδιορίσω
καί τόν χρόνο χορηγήσεώς του15;

15 Ὁ παρακάτω διάλογος εἶναι χαρακτηριστικός: «Μά, Παπούλη μου, ἐγώ οὔτε ἀπαιτητικά τό
ζήτησα, οὔτε χρονικά ὅρια ἔθεσα. Αὐτό τό γνωρίζετε πολύ καλά. Γιατί τό θέμα μου χρονίζει…
Ἀκριβῶς αὐτό σοῦ ἐξηγῶ καί ἐγώ. Τήν αἰτία πού χρονίζει. Ὅταν ζητᾶμε κάτι ἀπό τόν Θεό, τό
ζητᾶμε παρακλητικά καί εὐγενικά, γιά ἕνα ὁρισμένο χρονικό διάστημα. Ἐάν δοῦμε ὅτι ὁ Θεός μᾶς
τό ἀρνεῖται, τότε σταματοῦμε καί ἐμεῖς νά τόν ἐνοχλοῦμε. Διότι, ὅσο ἐπιζητοῦμε κάτι, τόσο
ἀπομακρύνεται. Γι’ αὐτό παύουμε νά τό ζητᾶμε. Καί ὅταν πλέον ἐμεῖς θά τό ἔχουμε ξεχάσει, αὐτό
θά ἔλθει, χωρίς νά τό καταλάβουμε. Γιατί ὁ Θεός δέν ξεχνᾶ.
Ἔλαβε τό μήνυμά μας ὁ Θεός χωρίς χρέωση! Τό συγκρατεῖ καί ὅταν Ἐκεῖνος κρίνει, ὅτι ἐπέστη ὁ
καιρός, μᾶς τό χορηγεῖ! Γι’ αὐτό, δέν πρέπει νά ἐπιμένουμε στόν Θεό, ντέ καί καλά, νά μᾶς κάνει
αὐτό πού θέλουμε ἐμεῖς, καί μάλιστα, ὅποτε ἐμεῖς τό θέλουμε. Ἡ ἐπιμονή σέ αὐτές τίς
περιπτώσεις ἀντενδείκνυται. Γιατί κάνει κακό, ἀντί γιά καλό. Καί ὅταν μάλιστα ἡ ἐπιμονή εἶναι
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Πιστεύω ὅτι δέν πρέπει νά κυνηγᾶμε τίς ἐπιθυμίες μας, ἀλλά νά τίς
ἀφήσουμε στή θέληση τοῦ Θεοῦ. Διαφορετικά, ὅσο κυνηγᾶμε κάτι, τόσο
ἀπομακρύνεται! Αὐτό τό κάτι, εἶναι σάν τήν σκιά μας. Ὅσο καί νά τρέξεις, δέν
πρόκειται νά τήν πιάσεις ποτέ. Γιατί ὅσο τρέχεις ἐσύ, τρέχει καί αὐτή16!

Ἡ μόνη μας ὑγεία εἶναι ἡ ἀρρώστια! Κάνουμε πολλές φορές τό λάθος
νά συγκρίνουμε τόν ἑαυτό μας μέ τούς πιό ἀσθενεῖς ἀνθρώπους. Λάθος! «Μή
συγκρίνεις τόν ἑαυτό σου μέ τούς πιό ἀσθενεῖς ἀνθρώπους, ἀλλά νά αὐξάνεις
τήν ἀγάπη σου σύμφωνα μέ τήν ἐντολή. Γιατί μέ τή σύγκριση πέφτεις στό
λάκκο τῆς οἰήσεως (=ἀλαζονείας), ἐνῶ μέ τήν αὔξηση τῆς ἀγάπης ἀνεβαίνεις
στό ὕψος τῆς ταπεινοφροσύνης»17.

Ὅλα ἀνακεφαλαιώνονται στήν περίφημη φράση τοῦ Μάξιμου Ὁμολογητῆ:
«Συγγνωστόν γάρ, οὐ τιμωρητόν, ἡ ἀσθένεια».

Ἀντί ἐπιλόγου

Κλείνοντας, ἡ κάθε ἀσθένεια εἶναι πρόφαση γιά νά εἰσέλθουν ὅλοι στήν
ἁγιότητα. Ὅταν, ὅμως, ὡς μέλη τοῦ ζῶντος σώματος τοῦ Χριστοῦ μετέχουμε
στή μυστηριακή ζωή τῆς Ἐκκλησίας, γνωρίζουμε πώς ἡ εἴσοδός μας στόν ἅγιο
χῶρο τοῦ ναοῦ ἀποτελεῖ τρόπον τινά μία ἀνάβαση. Χρειαζόμαστε ὅμως βάσεις
γιά νά γίνουν ἀναβάσεις. Ἡ ἁγιότητα τῆς καρέκλας (large) δέν μᾶς βοηθᾶ,
μᾶλλον θά ἔλεγα μᾶς ἀπομακρύνει. Ἡ Ἐκκλησία δέν φτιάχνει ὀπαδούς. Ἡ
Ἐκκλησία φτιάχνει ἁγίους. Διαφέρει τό ἕνα ἀπό τό ἄλλο. Καί ἅγιος σημαίνει
ἐλεύθερος ἄνθρωπος. Ἅγιος δέν εἶναι αὐτός πού τηρεῖ πέντε-δέκα κανόνες
μηχανικές ἐντολές. Θά πεῖ ὅτι εἶναι κάποιος πού κανονικά ἐλευθερώνεται «τῷ
ἀγαθῷ». Συναντᾶ ἔτσι τόν Θεό. Δέν φαίνεται ὁ Θεός ὅταν ὑπάρχει τό νέφος
καί ἡ ὁμίχλη τῶν Παθῶν. Πρέπει νά φύγει ἡ ὀμίχλη γιά νά δεῖς τόν ἥλιο.

Ἡ συζήτηση σχετικά μέ τήν ἀναπηρία δέν ἀφορᾶ σέ κάποιο μέρος τοῦ
ναοῦ, ἀλλά στήν ἴδια τή ζωή τῆς Ἐκκλησίας στό σύνολό της. Ἑπομένως, ἡ
ἀναπηρία πρέπει νά ἀντιμετωπίζεται ὡς πρόβλημα πού ἀφορᾶ στήν καθόλου
ὑγεία τῆς Ἐκκλησίας. Σέ μία ὑγιῆ Ἐκκλησία ὅλα τά μέλη προσεύχονται μαζί

ἔντονη καί προέρχεται ἀπό ἄτομο ἀνυποχώρητο, ὅπως λ.χ. εἶσαι ἐσύ, τότε μόνο καλό δέν φέρνει.
Γενικά, παιδί μου, θέλω νά καταλάβεις ὅτι δέν πρέπει νά ἐπιμένουμε νά ἀλλάξουμε τή θέληση
τοῦ Θεοῦ, γιατί ἔτσι μᾶς ἀρέσει ἐμᾶς καί μάλιστα, ὅποτε θέλουμε ἐμεῖς ἀφ’ ἑνός, καί ἀφ’ ἑτέρου,
ὅταν θέλουμε κάτι νά ἀποκτήσουμε…». Λόγοι Ἁγίου Προφυρίου, «Περί Προσευχῆς».
16 Θεοφάνους τοῦ Κεραμέως, Ὁμιλία 25.
17 Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής, Γ΄ Ἑκατοντάδα περί ἀγάπης, 14.
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καί ἐργάζονται ἀπό κοινοῦ· σέ καμία περίπτωση δέν στρέφονται ἀπαξιωτικά
ἀπέναντι σέ ἄλλα μέλη. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἕνα σῶμα μέ πολλά μέλη, καί ὅταν
ἐξαιτίας τοῦ ἀποκλεισμοῦ μερικά ἀπό τά μέλη τῆς Ἐκκλησίας ἀποκόπτονται,
εἶναι τό ἴδιο τό σῶμα τῆς Ἐκκλησίας πού ὑφίσταται τήν ἀναπηρία.

Ἡ Ἁγιοκατάταξις τοῦ Ὁσίου Νικηφόρου του Λεπροῦ (κατά κόσμον
Νικολάου Τζανακάκη) στό Ἁγιολόγιο τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἀπό τό
Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο μας18, κατά τήν ἐπικρατοῦσα ἐκκλησιαστική τάξη
καί παράδοση, φέρνει στήν ἐπικαιρότητα τό μεγάλο θέμα ἀπό τό περιθώριο
στήν ἁγιότητα! Εὐελπιστοῦμε πώς μέ τίς ἅγιες προσευχές καί τίς ἰσχυρές
μεσιτεῖες τοῦ Ὁσίου θά ἐνισχυθοῦμε καί ἐμεῖς στόν ἀγῶνα τῆς
καθημερινότητας, καί μάλιστα σέ ἐποχή καί σέ συνθῆκες πού ἐλάχιστα
ἐνθαρρύνουν καί κάθε ἄλλο παρά τήν ἐπικροτοῦν. Ἀλλά «μείζων ἐστι ὁ ἐν
ἡμῖν ἤ ὁ ἐν τῷ κόσμῳ» (Α΄ Ἰω., 4, 4). Ὁ ἄνθρωπος μπορεῖ νά κατεβάσει τό
θαῦμα στή Γῆ. Ἀρκεῖ νά ξεχάσει τόν ἴσιο δρόμο, πού ὁδηγεῖ στήν εὔκολη
εὐτυχία, καί νά διαλέξει τό ἀνηφορικό μονοπάτι, πού ὁδηγεῖ στά ἀδύνατα19.

Εἴθε ὁ Ὅσιος Νικηφόρος νά σκεπάσει μέ τήν ἁγία εὐχή του ὅλο τόν κόσμο,
ὥστε νά ἀξιωθοῦμε νά γίνουμε ταπεινοί μιμητές τῶν ἀρετῶν του.

18 Βλ. ὅλα τά σχετικά βήματα καί τίς ἀγωνιώδεις προσπάθειες τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Κισάμου καί Σελίνου κ. Ἀμφιλοχίου, στό Βίος καί Ἀκολουθία τοῦ Ὁσίου καί Θεοφόρου Πατρός
Ἠμῶν Νικηφόρου τοῦ Λεπροῦ, Ἱερά Μητρόπολις Κισάμου καί Σελίνου, Κίσαμος 20193, σ. 24.
19 Βλ. περισσότερα στό Νικολάου Μητροπολίτου Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς, Τελευταία μας
ἐλπίδα ἡ πρώτη μας ἀγάπη, Ἀθήνα 20162, σ. 177.
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