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πολιτικούς και στρατιωτικούς, πι-
στούς και άπιστους, περίεργους και 
αδιάφορους, αλλόδοξους και αλ-
λόθρησκους, πλανεμένους και δαι-

μονισμένους. Σε 
άλλον έλεγε δύο 
λέξεις, με άλλον 
μιλούσε για με-
ρικά λεπτά, με 
αρκετούς συζη-
τούσε ώρες ολό-
κληρες. Για πολ-
λούς η συνάντη-
ση με τον Όσιο 
γινόταν αιτία να 
αλλάξουν ζωή. 
Και πολλοί ήταν 
εκείνοι που, 
ενώ είχαν κα-
τηφορίσει προς 
την Παναγούδα 
βαδίζοντας με 

δυσκολία από το βάρος των προ-
βλημάτων τους, έφυγαν από εκεί 
σχεδόν πετώντας.

Ποιός όμως θα μπορούσε να περι-

Όσιος Παΐσιος, αφού είχε 
δοθεί όλος στον Θεό, δόθη-
κε από τον Θεό ως «δώρο» 

στους ανθρώπους της εποχής του. 
Ήταν μέγας 
παρηγορητής, 
θερμός κήρυ-
κας της μετα-
νοίας, ακατά-
βλητος αγωνι-
στής υπέρ της 
πίστεως και της 
πατρίδος. Αντι-
μετώπιζε δε τον 
κάθε άνθρωπο 
με χριστομίμη-
τη απλότητα 
και γινόταν «τα 
πάντα τοις πά-
σιν, ίνα πάντως 
τινάς σώση». 
Στα δεκαπέντε 
περίπου χρόνια που έμεινε στην Πα-
ναγούδα δέχθηκε χιλιάδες ανθρώ-
πους κάθε ηλικίας, γραμματισμέ-
νους και αγράμματους, φτωχούς και 
πλούσιους, μαθητές και φοιτητές, 



γράψει αυτό, που ο καθένας έζη-
σε κοντά στον Όσιο; Κάποιος είπε: 
«Αν και είμαι πενήντα πέντε ετών, 
αισθάνομαι ότι έζησα μόνο μισή 
ώρα. Τόση ήταν η ώρα που ήμουν 
δίπλα, έβλεπα και με έβλεπε ένας 
άγιος εν ζωή, ο Πατήρ Παΐσιος». 
Άλλος είπε ότι η ημέρα εκείνη ήταν 
η πιο ηλιόλουστη πνευματικά ημέ-
ρα της ζωής του. Άλλος είπε ότι ο 
τρόπος που του φέρθηκε ήταν σαν 
«ένεση» που θεράπευσε την πλη-
γή του. Άλλος μίλησε για την αγά-
πη του, που δεν έκανε εξαιρέσεις. 
Και άλλος μίλησε για τον τρόπο με 
τον οποίο έσκυψε στο πρόβλημά 
του, σαν να το ζούσε ο ίδιος, συ-
μπάσχοντας και κλαίγοντας μαζί 
του και προσπαθώντας να τον βοη-
θήσει να βρει μια λύση.

Τα λόγια του Οσίου ήταν πολύ 
απλά αλλά με βαθιά νοήματα. Μια 
φορά κάποιος ζήτησε την συμ-
βουλή του για ένα πρόβλημα και ο 
Όσιος απάντησε:

- Υπομονή και προσευχή

- Τίποτε άλλο, Γέροντα; είπε εκεί-
νος.

- Τί άλλο να σου πω; Υπομονή και 
προσευχή. λίγο είναι; επανέλαβε 
ο Όσιος.

- Μα εμείς ήρθαμε εδώ να μας 
μιλήσεις, είπε εκείνος, να μας κά-
νεις κανένα κήρυγμα.

- Τώρα γέρασα, του είπε χαμο-
γελώντας. Αν ήμουν νέος, θα ανέ-
βαινα επάνω στα κεραμίδια να σου 
κάνω κήρυγμα.

Κάποιες φορές έβρισκε ο ίδιος 
μια αφορμή για να πει κάτι. Κά-
ποτε πήρε αφορμή από μια πίννα, 
ένα μεγάλο κοχύλι που του χάρισε 
ένας νέος. Η πίννα στο εσωτερι-
κό της είναι όμορφη, λεία και με 
ωραία χρώματα, ενώ η εξωτερική 
της επιφάνεια είναι άγρια. Ο Πα-
τήρ Παΐσιος πήρε το κοχύλι στα 
χέρια του, το περιεργάστηκε και 
απευθυνόμενος προς όλους είπε: 
«Νά, σαν αυτό το κοχύλι ήταν και 
οι Άγιοι. από έξω τραχείς, άγρι-
οι, γιατί δεν πρόσεχαν τα εξωτε-
ρικά. Αλλά από μέσα ήταν λείοι 
με ωραία χρώματα, γιατί έκαναν 
λεπτή εσωτερική εργασία. Εμείς 
σήμερα είμαστε το αντίθετο. από 
έξω είμαστε ωραίοι και από μέσα 
είμαστε άγριοι, όπως το εξωτερικό 
περίβλημα της πίννας».

Πολλές φορές, πριν ακόμη ξεκι-
νήσει η συζήτηση ή μόλις έφθανε 
στο πιο καίριο σημείο, γινόταν κάτι 
που αποσπούσε την προσοχή των 
επισκεπτών. Ο Γέροντας είχε πα-
ρατηρήσει ότι κάποιες φορές αυτό 
προερχόταν από τον πειρασμό, 
ώστε να μην ωφεληθούν οι άν-
θρωποι. και γι αυτό επαγρυπνού-
σε. Μια φορά, μόλις οι επισκέπτες 
κάθισαν στα κούτσουρα, εμφανί-
σθηκαν πολλές μεγάλες αλογόμυ-



τησε για λίγο, αλλά και πάλι άρχι-
σε. «Τελικά εσύ δεν συμβιβάζεσαι, 
είπε ο Όσιος, πρέπει να σε γλυκά-
νω». Έστειλε κάποιον να φέρει τα 
λουκούμια, έβαλε ένα λουκούμι 
στην παλάμη του, σήκωσε τα μάτια 
του ψηλά και είπε: «Έλα, πάρε το 
λουκούμι και φύγε!». Αμέσως μέσα 
από τα φύλλα της ελιάς βγήκε το 
κοτσύφι και κάθησε στον ώμο του 
Οσίου. «Έλα, του είπε, πάρε το λου-
κούμι. το χέρι μου δεν το λυγίζω!».

Το πουλάκι περπάτησε κατά μή-
κος του χεριού του, σταμάτησε 
στην άκρη της παλάμης του και άρ-
χισε να τσιμπολογάει. «Όχι δεν θα 
καθήσεις εδώ, είπε ο Όσιος, θα το 
πάρεις και θα φύγεις!». Το πουλί 
κάρφωσε με το ράμφος του το λου-
κούμι και πέταξε μακριά. Οι δε επι-
σκέπτες θαύμασαν βλέποντας στην 
αυλή της Παναγούδας την παραδει-
σένια αυτή σκηνή.

γες που γύριζαν γύρω από τα κε-
φάλια τους. «Καταλαβαίνετε τώρα 
τί είναι αυτό; είπε ο Γέροντας. Εί-
ναι επίθεση του εχθρού που δεν 
θα πούμε το όνομά του. Το έκανε 
για να μή μιλήσουμε, για να μήν 
ωφεληθούμε. Δέν θα του κάνου-
με όμως την χάρη. Περιμένετε». 
Πήγε και έκοψε από μιά κουμαριά 
μερικά κλαράκια και τα μάδησε 
αφήνοντας τρία μόνο φυλλαράκια 
στην κορυφή τους. Τα έδωσε στους 
επισκέπτες λέγοντας: «Πάρτε από 
ένα κλαράκι ο καθένας και χτυπή-
στε μία το κεφάλι σας, μία τον δε-
ξιό σας ώμο και μία τον αριστερό, 
κάνοντας το σημείο του σταυρού». 
Μόλις οι άνθρωποι έκαναν αυτές 
τις κινήσεις, οι αλογόμυγες εξαφα-
νίσθηκαν.

Μια μέρα, ενώ ο Γέροντας μιλού-
σε με κόσμο κάτω από την ελιά, 
άρχισε να ακούγεται μέσα από 
τα φυλλώματα ένας θόρυβος τον 
οποίο προκαλούσε ένα κοτσύφι. 
Ο θόρυβος ήταν τόσο ενοχλητικός 
που οι επισκέπτες απόρησαν: «Εί-
ναι δυνατόν να κάνει τόσο θόρυβο 
ένα πουλί;». Κάποια στιγμή ο Γέρο-
ντας σήκωσε τα μάτια του προς τα 
πάνω και είπε: «Δεν σου έχω πει, 
όταν μιλάμε να μήν μας ενοχλείς;». 
Ο θόρυβος προς στιγμή σταμάτησε 
αλλά, μόλις ο Γέροντας άρχισε να 
μιλάει, ξανάρχισε. «Τί σου είπα; Σε 
παρακαλώ, φύγε από δω!», ξανα-
είπε ο Γέροντας. Ο θόρυβος σταμά-
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ΙΟΥΛΙΟΣ 2020

ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ
Κοσμά και Δαμιανού των Αναργύρων
Αγίου μάρτυρος Κωνσταντίνου
του εν Ορμηδεία
6:15 π.μ. όρθρος
7:30 π.μ. ΑΓΙΑΣΜΟΣ στο τέλος
της Θείας Λειτουργίας

ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΙΟΥΛΙΟΥ
Αγίου Αθανασίου του Αθωνίτου
Μνημόσυνο πεσόντων εθνομαρτύρων
9ης Ιουλίου 1821, Αρχιεπισκόπου Κύπρου 
Κυπριανού των Μητροπολιτών Πάφου 
Χρυσάνθου, Κιτίου, Μελετίου και 
Κυρηνείας Λαυρεντίου και των λοιπών 
Κληρικών και λαϊκών φονευθέντων υπό 
των Τούρκων από της 9ης Ιουλίου - 14ης 

Ιουλίου 1821.

ΤΡΙΤΗ 7 ΙΟΥΛΙΟΥ 
Αγίας μεγαλομάρτυρος Κυριακής

ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 
Αγίου μεγαλομάρτυρος Προκοπίου

ΠΕΜΠΤΗ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 
Αγίου Ιερομάρτυρος Παγκρατίου

ΣΑΒΒΑΤΟΝ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ
Αγίας μεγαλομάρτυρος Ευφημίας

ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ
Αγίων μαρτύρων Πρόκλου και Ιλαρίου
Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου
Μνημόσυνον πεσόντων κατά το προδοτικό 
πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου 1974

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΙΟΥΛΙΟΥ
Αγίας μεγαλομάρτυρος Μαρίνης 

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ - ΕΟΡΤΕΣ

Εσπερινός 6:30 μ.μ.
Όρθρος  6:15 π.μ.

ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ
Των Αγίων 630 Θεοφόρων Πατέρων
της εν Χαλκηδόνι Δ. Οικουμενικής 
Συνόδου (451 μ.Χ.)
Οσίας Μακρίνας αδελφής Μ. Βασιλείου
Μνημόσυνο πεσόντων κατά την 
Τουρκικήν εισβολή 20 Ιουλίου 1974

ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΙΟΥΛΙΟΥ 
Αγίου προφήτου Ηλιού του Θεσβίτου

ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΙΟΥΛΙΟΥ 
Αγίας Μυροφόρου και Ισαποστόλου
Μαρίας της Μαγδαληνής
Αγίας Οσιομάρτυρος Μαρκέλλης 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΙΟΥΛΙΟΥ 
Αγίας μεγαλομάρτυρος Χριστίνης

ΣΑΒΒΑΤΟΝ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ 
Η κοίμησις της Αγίας Άννης μητρός της 
Υπεραγίας Θεοτόκου
Οσίας Ολυμπιάδος της διακόνου

ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΙΟΥΛΙΟΥ 
Αγίας Οσιοπαρθενομάρτυρος Παρασκευής
Αγίων Ιερομαρτύρων Ερμολάου
Ερμίππου και Ερμοκράτους

ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΙΟΥΛΙΟΥ 
Αγίου μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού 
Παντελεήμονος

ΤΡΙΤΗ 28 ΙΟΥΛΙΟΥ 
Οσίας Ειρήνης της Μονής του 
Χρυσοβαλάντου

ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΙΟΥΛΙΟΥ 
Αγίων μαρτύρων Καλλινίκου και 
Θεοδότης


