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καταλάβει νότια πολιτεία και να τnς επιβάλει 

καθεστώς ομοσπονδίας με κατοχικό σχr'ψα; _ 
Όχι τέτοιο πράγμα δεν υπάρχει. Γιατί στnν 

Κύπρο να υπάρξει; 

Ένα Κυπριακό Κρότος ενιαίο πρέπει να 

είναι ο εφικτός μας στόχος με μια Κυβέρνn

σn, ένα Πρόεδρο, μια Οικονομία, μια διοίκn

σn και ένα Κρατικό μnχανισμό απαλλαγμένο 

από το στρατό κατοχr'Ίς και τους έποικους. 

Μέσα σε τέτοιο καθεστώς μπορούμε να πα

ραχωρr'Ίσουμε στους Τουρκοκύπριους περι

φερειακr'Ί αυτονομία στα δικό τους εδόφn 

που κατοικούσαν προ τnς εισβολr'Ίς που δεν 

είναι πιο πάνω από 13% τnς κυπριακr'Ίς γnς. 
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Με αυτr'Ί τn διευθέτnσn μπορεί να κρατnθεί 

n ελλnνικότnτα των εδαφών μας και να εξα
σφαλιστεί n επιβλιωσn του ελλnνισμού τnς 
Κύπρου μας στn γn των πατέρων μας. 

Αυτό χρειάζονται να γίνουν, αυτr'Ί πρέ

πει να είναι n πολιτικr'Ί μας σε πολιτικό και δι
πλωματικό επίπεδο και να μnν υπακούμε 

στις υποδείξεις των ξένων, γιατί εκείνο που 

έχει σnμασία είναι ότι το δίκαιο είναι με το 

μέρος μας και n Τουρκία πρέπει να βρίσκε
ται συνεχώς στο εδώλιο του κατnγορουμέ

νου, χρειάζεται εδώ και τώρα εθνικr'Ί στρατn

γικr'Ί μεταξύ Ελλάδος και Κύπρου, αύριο θα 

είναι αργό. 

ΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΙΘΑΚΗ 

Ήτανε ένας ξένος 

τnς ξενnτιός ένα θύμα 

που γύριζε στnν ξένn γn 

δίχως καμιά ελπίδα 

και μόνο μ' ένα όνειρο 

να ξαναδεί πατρίδα 

-να ξαναδεί τnν Ιθόκn -

Πολέμnσε, πλανr'Ίθnκε, 

n μοίρα τον εξέχασε 
δεν πέτυχε σκοπό του, 

και τώρα μόνο καρτερεί 

να βρει το γυρισμό του, 

-να ξαναδεί τnν Ιθόκn -

Μια μέρα σαν καθόμουνα 

στο βρόχο στ' ακρογιάλι 

κι aτένιζε το πέλαγος 

ζnτώντας τnν Ιθόκn 

μέσ' τ' όνειρο τnv ζύγωσε 

και βγr'Ίκε στ' ακρογιάλι. 

Γ αδέλφια του περίμεναν 

με ανοικτr'Ί αγκόλn, 

κι όλοι τον αγκαλιόζανε 

κι έπαιρναν το φιλί του 

σαν ο αφρός τnς θάλασσας 

τραγούδι των κυμάτων 

διέκοψαν του τ' όνειρο 

ξεσπόζοντας στον βρόχο. 

Σάββας Νικολάου 
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ΑΠΟ ΤΗ ΘΡΗΣΚΕΥJΙΚΗ ΛΑΟΓΡΦΙΑ ΤΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ 

ΤΑ ΔΕΝΔΡΑ ΖΑΜΠΟΥΚΙΑ, ΖΙΖΙΦΙΑ ΚΑΙ ΛΥΓΑΡΙΑ 

. Αρκετό Έίδn δένδρων aντικρίζονταν 

, από το λαό ως συνδεδεμένο με μία ξεχωρι
στn ιστορία που στn θρnσκευτικn τnς διό

στασn είχε συνnθως όμεσn συσχέτισn με τα 

Άγια Πόθn. Πιο συγκινnτικn από τις ιστορίες 

αυτές nταν n σχετικn με το δέντρο λυγαριά 
που από το ξύλο τnς φτιόχτnκε ο Πμιος Σταυ

ρός. Η λυγαριά, σε αντιδιαστολn προς τα 

άλλα δένδρα που είχαν σκλnρυνθεί με απο

τέλεσμα να μnν μπορούν οι ξυλοκόποι να τα 

πελεκnσουν, έδωσε τον κορμό τnς ώστε να 

κατασκευαστεί ο Σταυρός για τnν Σταύρωσn 

του Χριστού. Το γεγονός αυτό αποτέλεσε τnν 

αιτία ώστε να περιφρονnθεί από τα άλλα 

δένδρα. Η λαϊκn αυτn παρόδοσn αποτέλεσε 

πnγn έμπνευσnς για τους ρομαντικούς ποιn

τές των αρχών του αιώνα μας που συνέθε

σαν και σχετικά ποιnματα στα οποία έδιδαν 

στn λυγαριά τnν προσωνυμία "κλαίουσα" 

από τον μετέπειτα τnς θρnνο για τn συμμε-

τοχn τnς στn Σταύρωσn. 

Ένα άλλο δένδρο, n ζαμπουκιά, ονομά
στnκε από το λαό "δένδρο του Ιούδα". Σύμ

φωνα με τnν παράδοσn όπως αυτn αναφέ

ρεται στn "Φωνn τπς Κύπρου στις 18/ 
30.5.1885 ο Ιούδας αμέσως μετά που πρόδω
σε τον Χριστό κρεμάστnκε σ' αυτnν. Πάνω 

στον κορμό τnς ζαμπουκιάς φύονται αρκετά 

αυτοφυn εξογκώματα, τα οποία μοιάζουν με 

μανιτάρια και έχουν αρκετn ομοιότnτα με τα 

ανθρώπινα αυτιά. Τούτα τα εξογκώματα ονο

μάστnκαν από το λαό "αυτιά του Ιούδα". 

Τέλος n ζιζιφιά, δένδρο που καλλιεργn
θnκε σε σnμαντικό βαθμό στους κnπους 

των Ιεροσολύμων και μεταφέρθnκε από τους 

προσκυνnτές των Αγίων Τόπων στnν Κύπρο 

Κωστή Κοκκινόφτα 

για μεταφύτευσn nταν που έδωσε τα αγκά

θια τnς για να κατασκευαστεί ο ακάνθινος 

στέφανος του Χριστού. 

Αξίζει να αναφερθεί ακόμn μία παρό

δοσn για το δένδρο από τον κορμό του 

οποίου έγινε ο Πμιος Σταυρός. Η παράδοσn 

αυτn αναφέρεται από τον Κύπριο Αρχιμαν

δρίτn Γαβριnλ Καραπατόκn στο βιβλίο του 

"Λόγοι και Ομιλίαι" που εξέδωσε στα 1952 
στnν Αθnνα και έχει τις ρίζες τnς στnν Πα

λαιό Διαθnκn. Σίψφωνα με αυτnν οι μόνοι 

διασωθέντες μετά τnν καταστροφn των Σο

δόμων nταν ο Λωτ και οι θυγατέρες του. 

Αυτές νομίζοντας πως στn γn δεν υπnρχαν 

άλλοι άνδρες μέθυσαν τον πατέρα τους και 

συνευρέθnκαν μαζί του για λόγους τεκνο

ποιίας. Το αμάρτnμό του αυτό ο Λωτ εξομο

λογnθnκε στο θείο του Πατριάρχn Αβραάμ 

και ζnτnσε κάποιο επιτίμιο ώστε να λάβει 

συγχώρεσn. Ο Αβραάμ έδωσε στο Λωτ τρεις 

ράβδους, μία από κυπαρfσσι, μία από πεύκο 

και μία από κέδρο και του παράγγειλε να τις 

φυτέψει σε μια έρnμο, 5 ώρες μακριά από 
τον Ιορδάνn στnν κοιλάδα που ονομάστnκε 

αργότερα "κοιλάδα του Σταυρού". Του είπε 

δε πως για το αμάρτnμα θα λάμβανε συγχώ

ρεσn αν οι ράβδοι που θα ποτίζονταν από 

το νερό του Ιορδόνn στο τέλος βλαστούσαν. 

Στο δρόμο όμως από τον Ιορδάνn προς τnν 

κοιλάδα αν συνανrούσε κάποιον που θα ζn

τούσε νερό ο Λωτ έπρεπε να του δώσει και 

να χύσει το υπόλοιπο. Στn συνέχεια θα επέ

στρεφε στο ποτάμι να ξαναγέμιζε τους 

aσκούς και να δοκίμαζε και πάλιν να ποτίσει 

τις τρεις ράβδους. Αναρίθμnτες φορές ο 

Λωτ προσπόθnσε να εκτελέσει τnν προστα-
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γn του Αβραόμ αλλό σχεδόν πόντοτε κό

ποιος του ζnτούσε νερό με αποτέλεσμα να 

μnν καταφέρει στοv πρώτο χρόνο, παρό 
μόνο μία φορό να τις ποτίσει. Προς το τέλος 

του χρόνου αυτού κατόφερε να τις ξαναποτί

σει ενώ κατό το δεύτερο χρόνο δυστυχώς 

δεν τις πότισε καθόλου. Κατό τον τρίτο 

χρόνο μπόρεσε επιτέλους και τις πότισε 

όλλn μια φορό. Το λιγοστό αυτό νερό nταν 

όμως αρκετό ώστε να αρχίσουν να βλαστό

νουν τα τρία αυτό κομμότια ξύλου. Όπως 

μόλιστα nταν φυτεμένα στον ίδιο λόκκο, οι 

κορμοί τους έσμιξαν και έγιναν σαν ένας και 

μονο από τα κλαδιό και τα φύλλα τους ξεχώ

ριζε το πεύκο από το κυπαρίσσι και τον 

κέδρο. Το δένδρο αυτό κόπnκε πολύ αργότε

ρα όταν κτιζόταν ο ναός του Σολομώντα. Τα

λαιπώρnσε όμως πολύ τους κατασκευαστές 

του ναού αφού όπου κι αν τοποθετούσαν 

τον κορμό του δεν nταν δυνατό να σταθεί 

όρθιος r'ι να εφαρμόσει καλό. Έτσι εκνευρι

σμένοι από τnν ιδιορρυθμία του ξύλου το πέ

ταξαν μακριό αποκαλώντας το "καταραμέ

νο'". Από τον κορμό αυτό έφτιαξαν τελικό οι 

βασανιστές του Χριστού τον Πμιο Σταυρό. 

Οι παραδόσεις αυτές είχαν τnν προέ

λευσn τους σε τοπικές ιστορίες όπως αυτές 

διασώζονταν ανόμεσα στnν αγιοταφίτικn 

αδελφότnτα των Ιεροσολύμων. Διαδόθnκαν 

δε στnν Κύπρο από τους προσκυνnτές που 

επισκέπτονταν τα όγια προσκυνnματα τnς 

περιοχr'ις και αποτέλεσαν ένα σnμαντικό 

μέρος από τις λαϊκές ιστορίες και τους μύ

θους των χωριών του νnσιού. 
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ΣΚΛΑΒΩΜΕΝΟ ΣΠΙΥΙ 25/3/84 

Θυμόμαι και.αναπολώ 

κι' απ' το μυαλό δεν βγαίνει, 

το σπίτι μου το πατρικό 

στnν γn τnν κουρσεμένn. 

Το κύμα του γυαλού φιλό 

τον βόρεια αυΜ του 

τ' αγέρι πόνω του κτυπό 

και σπόζει τnν ορμn του. 

Γύρω, τριγύρω λουλουδιές, 

τριαντόφυλλα και κρίνα, 

όμορφες ματσικορυδιές 

και όλα τ' όλλα κείνα. 

Μέσ' τnν αυΜ τnν μπροστινn, 

βασιλιτσιό και δυόσμο, 

με τnν θωριό σου απ' εκεί 

τον κόσμο χαίρεσ' όλο. 

Γονιοί και πόπποι μου εκεί, 

γεννnθnκαν, στεριώσαν, 

εκεί κι' εγώ, χα γεννnθn, 

εκεί με μεγαλώσαν. 

Ήρθαν μια μέρα ξενικοί 

κι' από εκεί μας διώξαν, 

πnραν τnν γn τnν πατρικn, 

το σπίτι μου κουρσέψαν. 

Ανδρέας Παναγίδnς 
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Ο ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ 

Η περίοδος τnς Μ. Τεσσαρακοστnς 

που διερχόμεθα, μαζί με όλες τις άλλες ψυ

χοσωτnριες ακολουθίες που μας προσφέρει 

για πνευματικn ανύψωσn μας, μας προ

σφέρει και τον Ακόθιστον Ύμνον, ο οποίος 

είναι πλεγμένος με τα πολύτιμα όνθn τnς Ιρ

θόδοξnς Εκκλnσιαστικnς μας ποίnσnς. 

Ο Ακάθιστος Ύμνος είναι ο μόνος ανά

μεσα στους πολυαρίθμους Ύμνους τnς Εκ

κλnσίας μας που διασώθnκε ολόκλnρος σε 

ακολουθία τnς Ανατολικnς Εκκλnσίας. Γρό

φτnκε πρός τιμnν τnς Υπεραγίας Θεοτόκου, 

τnς Υπερμάχου Στρατnγού του Γένους των 

Ελλnνων, που λύτρωσε τnν Κωνσταντινούπο

λn από πολλά δεινό. Αποτελείται από το 

προοίμιο: "Ίο προσταχθέν μυστικώς λαβών 

εν γνώσει ... • που σnμερα αντικατεστόθn με 

το Κοντάκιο: "Tn Υπερμόχω Στρατnγώ τα νικn
τnρια ... " 

Ο Ύμνος έχει ακροστοιχίδα τα 24 
γράμματα του Ελλnνικού αλφαβ'nτου. Αρχί-

ζει από το Α ("Άγγελος πρωτοστότnς ... ") και 
τελειώνει στο Ω ("Ω πανύμνnτε Μnτερ ... "). Το 
πρώτο μέρος του Ύμνου είναι ιστορικό και 

αναφέρεται στον Ευαγγελισμό τnς Θεοτό

κου, στnν επίσκεψn τnς προς τnν Ελισό

βετ,στις αμφιβολίες του μνnστορος Ιωσnφ, 

στnν προσκύνnσn των ποιμένων και των 

Μάγων, στnν Υπαπαντn και στnν αναχώρnσn 

του Ιnσού στnν Αίγυπτο. (Α-Μ). το δεύτερο 

μέρος θεωρείται Θεολογικό και ασχολείται 

με τnν ενανθρώπισn του Κυρίου δια τnς Παρ

θένου Θεοτόκου και δια τnν σωτnρίαν των 

πιστών. (Ν-Ω). 

Χριατόδοuλος naxouλfδnc; 

Κατά τnν παρόδοσn ο Ύμνος έγινε τον 

έβδομο μ.Χ. αιώνα, περίπου το 626. Τnν 

εποχn εκείνn, οι Άβαροι, ένας βάρβαρος 

λαός, πολιόρκnσαν τnν Κωνσταντινούπολn. 

Ο Κεράτιος κόλπος γέμισε από τα πλοία 

τους και n στεριά από το βαριά οπλισμένο
στρατό και τεράστιες πολιορκnτικές μnχα

νές. Ο Αυτοκρότορας Ηράκλειος έλειπε σε 

πόλεμο ενάντια στους Πέραες, στα βόθn τnς 

Ασίας, που κούρσεψαν τα Ιεροσόλυμα και 

πnραν μαζί τους τον Πμιον Σταυρό, πλnθος 

αιχμαλώτων χριστιανών, μαζί με τον Πα

τριόρχn Ιεροσολύμων Ζαχαρία. Ελάχιστοι οι 

υπερασπιστές τnς Βασιλεύουσας. Ο Αντιβα

σιλεύς Κωνσταντίνος (ο μικρός γιός του 

Ηράκλειου), ο Πατριόρχnς Σέργιος και ο 

Πρωθυπουργός Βώνος δεν απελπίσθnσαν. 

Κάλεσαν κλnρο και λαό να προσευχnθεί στnν 

Εκκλnσfα τnς Παναγίας των Βλαχερνών και 

να επικαλεσθεί τnν Παναγία των Βλαχερνών 

τnν προστάτιδα τnς Κωνσταντινουπόλεως. 

Πράγματι ο λαός προσευχnθnκε. Ούτοι εν 

όρμασι και ούτοι εν ίπποις, nμείς δε εν ονό

ματι Κυρίου Θεού nμών μεγαλυνθnσόμεθα"". 

(Ψαλμ. 19, στ. 8). Η Παναγία έκανε το θαύμα 
τnς. Ένας ανεμοστρόβιλοςε σάρωσε κυριο

λεκτικά και ο στρατός που βρισκόταν στnν 

στεριά με επικεφαλnς τον αρχnγό των Αβό

ρων, Χαγάνον, είδαν επάνω στις επάλξεις 

τnς Κωνσταντινούπολnς ''γυναίκα σεμνοφο

ρούσαν. περιτρέχουσαν το τείχος, μόνnν 

ούσαν" και φόβος θει"ιλατος τους εκυρίευσε 

και έφυγαν προτοπόδnν για να σωθούν. Η 

πόλn σώθnκε από βέβαιn καταστροφn και 

ευγνώμονες οι χριστιανοί κατέφυγαν πόλι 

στο Ναό τnς Παναγίας των Βλαχερνών, απο-
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δίδοντες στnν Παναγία, τnν Υπέρμαχο Στρα

τnγό τα νικnτι'φια με ευχαριστnρίους ψαλ

μούς και ύμνους. Τότε πρωτοψόλθnκε και ο 

Ύμνος που λέγεται Ακάθιστος σι'Ίμερα, γιατί 

τότε ψόλλοντός τον οι χριστιανοί έμειναν όρ

θιοι. 'Όρθοστόδnν τότε πας ο λαός κατά τnν 

νύκτα εκείνnν, τn του θεού Λόγου Μnτρί γn

θόμενος έμελψαν". 

Ο Ακάθιστος Ύμνος λέγεται και "Χαιρε

τισμοί τnς Παναγίας", επειδιl περιέχει πολλά 

"χαίρε". Είναι χαιρετισμός μαζί με προσευχr'Ί 

προς τnν Παναγία. Τις πρώτες τέσσερις Πα

ρασκευές των Νnστειών, ο Ακάθιστος Ύμνος 

ψάλλεται τμnματικό και ολόκλnρος ψάλλεται 

τnν Παρασκευι'Ίν τnς Ε' Εβδομάδος. 

Σε κόθεδύσκολnστιγμι'Ί, όχι μόνον τnς 

προσωπικι'Ίς και οικογενειακr'Ίς μας ζωι'Ί, 

αλλά και ολοκλr'Ίρου του Έθνους μας, στnν 

Παναγία καταφεύγουμε μετnν βεβαιότnτα 

ότι θα ακούσει τις προσευχές μας και θα 

μας λυτρώσει από τους κινδύνους που μας 

κυκλώνουν. 

Αυτr'Ί n Παρθένος Μαρία στι'Ίριξε και 

προστάτευσε για χίλια τόσα χρόνια τnν Βυ

ζαντινr'Ί αυτοκρατορία. Αυτr'Ί στnριξε τους 

μεγάλους nρωες του1821' ώστε να φέρουν 

εις αίσιον πέρας το θαύμα εκείνο τnς εθνι
κr'Ίς απελευθέρωσnς του γένους των Ελλn

νων. Αυτr'Ί ενίσχυσε τα στρατευμένα παιδιά 

τnς Ελλόδας στους Βαλκανικούς πολέμους 

του 1912-13, αυτr'Ί πορεύθnκε μαζί τους στα 
βόθn τnς Μικρός Ασίας και έκλαυσε στnν 

καταστροφr'Ί τnς Σμύρνnς. Αυτn βάδισε με 

τους στρατιώτες μας επάνω εις τα Βορειοn

πειρωτικό βουνό και εβοnθnσε να γράψουν 

το έπος του 1940-41. Αυτr'Ί ενίσχυσε τα παι
διά τnς Κύπρου στον αγώνα του1955-59. Το 

τροπάριο τnς, ''τn Υπερμόχω Στρατnγώ", 

έγινε θούριο νίκnς δια μέσου των αιώνων. Σ' 
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αυτnν ας στρέψωμε το βλέμμα και σι'Ίμερα 

που εμπερίστατοι ευρισκόμαστε σαν Ελλnνι

σμός και στnν Κύπρο και στnν Ελλάδα και ας 

τnν παρακαλέσουμε να σταθεί δίπλα μας 

βοnθός και ενισχυτr'Ίς. Τότε ας είμαστε βέβαι

οι ότι θα τύχωμεν τnς βοnθείας τnς και με 

τnν χόρn του Χριστού θα μπορέσουμε να 

επαναλάβουμε και τώρα προς τους εχθρούς 

μας τον προφnτικό εκείνο λόγο: "Μάθετε όλα 

τα έθνn, ότι είναι μαζί μας ο θεός και ταπει

νωθι'πε, γιατίδεν είναι μόνιμος n νίκn σας. 
Όσον και να έχετε υπερισχύσει, θα νικnθr'Ίτε ... 
Τον δε φόβον που ζnτr'Ίτε να μας εμπνεύσε

τε, δεν θα τονφοβnθώμεν, ούτε θα ταραχθώ

μεν από αυτόν, διότι είναι μαζί μας ο θεός". 

(Ησα'ίου n' 9-10-12-13).Με αυτές τις προϋπο
θέσεις θα ακουσθεί ξανά σ' όλες τις σκλα

βωμένες τώρα εκκλnσίες μας, ο νικnτr'Ίριος 

παιάνας προς τnν Παρθένον Μαρίαν: 

Tn Υπερμόχω Στρατnγώ τα νικnτnρια 

ως λυτρωθείσα των δεινών, ευχαριστnρια 

αναγράφω Σοι, nΠόλις Σου, Θεοτόκε. 

Αλλ' ως έχουσα το κρότος απροσμάχnτον 

εκ παντοίων με κινδύνων ελευθέρωσον, 

ίνα κράζω Σοι, Χαίρε, Νύμφn aνύμφευτε" 
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MAPIA Η ΑΙΓΥΠΥΙΑ 

Φωτισθείσα ενθέως Σταυρού τn χόριτι, 

τnς μετανοίας εδείχθnς, φωτοφανnς λαμπn

δών, των παθών τον σκοτισμόν, λιπούσα πάν

σεμνε όθεν ως Άγγελος Θεού, Ζωσιμό τω 

Ιερώ, ωράθnς εν τn ερnμω, Μαρία Οσία 

Μnτερ μεθ' ου δυσώπει υπέρ πόντων nμών". 

'Ή πορνείας πρότερον, μεμεστωμένn 

παντίοις, Χριστού νύμφπ σnμερον τn μετα

νοία εδείχθnς, Αγγέλων, τnν πολιτείαν επιπο

θούσα, δαίμονας Σταυρού τω όπλω καταπα

τούσα δια τούτο Βασιλείας ουρανού, 

εφάνnς νύμφn,Μαρία πόνσεμνε". 

Με αυτό τα λόγια n εκκλnσία τιμά και 
υμνεί τnν Οσία Μαρία τnν Αιγυπτία, τn γυναί

κα που πέρασε από τnν κόλασn τnς αμαρ

τίας στον Παράδεισο τnς αγιότnτας. 

Η Μαρία n Αιγυπτία καταγόταν από 
ένα χωριό τnς Αιγύπτου, αλλά στnν nλικία 

των δώδεκα χρόνων κατέβnκε στnν Αλεξάν

δρεια και για δεκαεπτά χρόνια επεδόθn 

στον έκλυτο καιαμαρτωλό βίο. Έζnσε, σύμ

φωνα με τον Ιερό Συναξαριστn: στα χρόνια 

του Μεγάλου Ιουστινιανού. 

Η ιστορία τnς Μαρίας τnς Αιγυπτίας 

έχει απασχοΜσει πολλούς στn διάρκεια των 

αιώνων. Στn Γαλλία ο συγγραφέας Ζακ Λεκα

ριέρ έδωσε μια προσωπικn και μυθιστορnμα

τικn προσωπογραφία τnς Μαρίας τnς Αιγυ

πτίας. Το βιβλίο του έγινε, μπεστ σέλλερ και 

μεταφρόστnκε και στnν ελλnνικn. 

Ας δούμε ωστόσο πως n ίδια διnγείται 
μέσα στnν έρnμο στnν πέτρα του Ιορδόνου 

χώραν. στον .Αββά Ζωσιμά, στα τελευταία 

χρόνια τnς ασκnτικnς ζωnς τnς, στnν πο-
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ρεία τnς από τις nδονικές πράξεις τnς σάρ

κας, στnν οδό τn μετανοίας και τnς σπα

θείας. Γράφει ο Ιερός Συναξαριστnς: 

'Άββό Ζωσιμά, εντρέπομαι, n αμαρτω
Μ, να διnγnθώ τα έργα μου διότι είναι γεμά

τα εντροπnν αλλά θα τα εξομολογnθώ σn

μερον όλα προς τnν αγιωσύνnν σου. Εγώ, 

τίμιε Γέρων, είμαι από τnν Αίγυπτον όταν 

έζων οι γονείς μου κι εγώ r'ψουν εις nλικίαν 

δώδεκα ετών, όφnσα τους γονείς μου και με

τέβnν εις τnν Αλεξόνδρειαν, εκεί δε nμουν 

πολιτικn δεκαεπτά χρόνια και τόσον εκυλιό

μnν εις τnν αμαρτίαν, ώστε δεν τους έπαιρνα 

τίποτε και τόσον nμουν πτωχn ώστε έζων με 

τnν εργασίαν των χειρών μου, άλλοτε με τnν 

ρόκαν, και άλλοτε με όλλnν εργασίαν. Μιαν 

nμέραν λοιπόν εξnλθον έξω εις τον αιγιαλόν 

και βλέπω πΜθος ανθρώπων οι οποίοι ει

σnρχοvτο εις πλοίον τι μεγάλο και ως το είδα 

nρώτnσα ένα από κείνους, πού πnγαιναν οι 

άνθρωποι αυτοί. Αυτός δε μου απόντnσεν 

"Εις τnν ΙερουσαΜμ πnγαίνομεν, διότι πλπ

σιόζει n nμέρα τnς Υψώσεως του Σταυρού". 
Τότε λέγω προς εκείνον "Άραγε θέλουν να 

υπάγω και γω μαζί των;" Λέγει εκείνος: Εάν 

έχnς να δώσnς τον ναύλον, κανείς δεν σε 

εμποδίζει"". Εγώ δε είπαν "Δεν έχω τον ναύ

λον, αλλ' έχω το σώμα μου, δια να τραφώ 

και να υπάγω έως τα Ιεροσόλυμα χωρίς αγώ

γιον. Εκείνος ως nκουσε τους λόγους μου, 

έφυγε γελών. Εγώ δε, Αββά Ζωσιμά, όχι ότι 

είχα και\όν σκοπόν να υπάγω εις τα ιεροσό

λυμα, αλλ' επεθύμουν να σύρω και άλλους 

πλnσίον μου. Σου είπαν; .Αββά Ζωσιμό μου, 

μn με αναγκόζnς να ειπώ περισσότερα, διότι 

μιαίνω τnν γnν και τον αέρα με τους λόγους 
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μου": 

Αυτό ειπούσα n Αγία εσιώπnσε. 

Λέγει τότε ο Ζωσιμός "Εrπε μου, Μnτερ 

Οσία, έως το τέλος και μn αποκρύψnς τίποτε 

από εμέ". Πόλιν δεν απεκρίθn n Αγία και 

είπεν: 'Άββό Ζωσιμό, επειδιl με αναγκόζεις, 

θα σου τα ειπώ όλα. Παρευθύς λοιπόν έρρι

ψα κότω τnν ρόκαν μου και τρέχω εις ένα 

από τα πλοία εκείνα όπου nσαν έτοιμα να 

φύγουν διότι nσαν και όλλα πολλό πλοία 

έτοιμα να ξεκινnσουν και βλέπω εκεί δέκα 

νέους ωραίους, οίτινες εισnρχοντο εις το 

πλοίον και τους λέγω "Πόρτε και εμέ μαζί 

σας και δώσατε τον ναύλον δι εμέ και εγώ 

θέλω τον εξαγορόσει." Εκείνοι, ως nκουσαν 

τούτο, με επnραν εις το πλοίον και όσας 

αμαρτίας έκαμα εκεί, Αββό εντρέπομαι να 

σου τος διnγnθώ. Αυτό δε μόνον θαυμόζω, 

πως δεν εσχίσθn n θόλασσα να μας κατα
πίn, όλους, όσοι είμεθα μέσα εις το πλοίο, 

αλλό ο Θεός ανέμενε τnν μετόνοιό μου. 

Όταν δε εξιlλθον από το πλοίον, δεν με 

έφθασαν οι πρώτοι μου αμαρτίαι, αλλ' εζn

τουν και όλλους περισσότερους εραστός. 

Τέλος ε'φθασε και n nμέρα τnς Υψώσεως και 
εγώ συνέχιζα, όπως και πρώτα, τnν αμαρ

τίαν. Έβλεπα δε τους ανθρώπους, οίτινες με

τέβαινον τn νύκτα εις τnν Εκκλnσίαν και τους 

nκολούθουν κι εγώ, μόνον και μόνον δια να 

βλέπω τους νέους. Όταν δε έφθασα εις τnν 

Εκκλnσία προσεπόθουν να εισέλθω και εγώ 

από τnν θύραν, με απώθουν όμως και όλλοι 

και δεν με όφnναν να εισέλθω" Τοιουτρόπως 

λοιπόν εισι'ιλθον όλοιεις τnν Εκκλnσίαν, εις 

εμέ δε εστόθn αδύνατον να προχωρnσω και 

έμενον έξω · τρεις και τέσσερεις φορές προ
σεπόθnσα αλλό δεν nμπόρεσα. Τότε εστό

θnν εις μιαν εξωτερικn γωνίαν του Ναού 

ισταμένn δε εκεί, ενεθυμnθnν ότι από τος 

αμαρτίας μου δεν δύναμαι να εισέλθω και 

ενώ έκλαια δια τος αμαρτίας μου βλέπω 
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όνωθεν μου, ότι nτο Εικών τις τnς Παναγίας 

και ως τnν είδα εδόκρυσα και είπα 'Παρθένε 

Δέσποινα Θεοτόκε, n γεννnσασα τον Κύριον 
nμών Ιnσού Χριστόν γνωρίζω ότιδεν είμαι 

αξία να βλέπω τnν αγία Σου Εικόνα εξαιτίας 

των πολλών μου αμαρτιών αλλ' επειδn δια 

τούτο έγινεν ο Θεός όνθρωπος, δια να καλέ

σn τους αμαρτωλούς εις μετόνοιαν βοnθn

σον με και εμέ να εισέλθω εις τnν Εκκλnσίαν, 

ίνα ίδω το όγιο ξύλο όπου εσταυρώθn ο 

Υιός Σου δια τας ιδικός μου αμαρτίας και 

έχυσε το όγιον Του Αίμα, δια να σώσn τους 

αμαρτωλούς και εόν καταξιωθώ να το ίδω, 

σε παρακαλώ να yίνnς εγγυnτρια προς τον 

Υιόν Σου, ότι πλέον δεν θα μιόνω το σώμα 

μου, αλλ' όταν εξέλθω από τnν Εκκλnσίαν θα 

υπόγω όπου με οδnγnσnς". 

"Αυτό είπα και έλαβα ολίγnν όνεσιν 

έπειτα ανεμίχθnν με όλλους ανθρώπους και 

εισιlλθον εις τnν Εκκλnσίαν, κανείς δε πλέον 

δε με nμπόδισεν, όπως τnν πρώτnν φορόν. 

Όταν δε είδον το Πανόγιον Ξύλον του Τιμίου 

Σταυρού, φόβος και τρόμος με κατέλαβεν 

έπεσα λοιπόν κότω εις τnν γnν και το προ.· 

σκύνnσα με δόκρυα και ως το προσεκύνnσα, 

έδραμον πόλιν εις τον τόπον όπου nτο ιστο

ρnμένn n Θεοτόκος και κλαίουσα έλεγα 'Συ, 
Παναγία Παρθένε, δεν με περιεφρόνnσες 

τnν αμαρτωλιlν και αναξίαν δούλnν σου, 

αλλό με κατnξίωσες να ίδω εκείνο, το οποίον 

nγόπουν και επεθύμουν δια τούτο, Δέσποινα 

Θεοτόκε, δείξε μου τον δρόμον, πως να 

σωθώ Συ γενού οδnyός τnς σωτnρίας μου Συ 

n οποία έγινες εγγυι'ηρια, Συ καθοδιlγnσε με, 
πως να είμαι αρεστn εις τον Υιόν Σου". Ενώ 

δε εγώ έλεγον ταύτα, nκουσαφωνnν nτις μου 

είπε "Αν περόσnς τον Ιορδόνnν, θέλεις εύρει 

μεγόλnν ανόπαυσιν''. Ως δε nκουσα τούτο, 

εβόnσα μεγαλοφώνως: "Δέσποινα, Δέσποι

να, μπ εγκαταλείπnς με". Αυτό είπα καιεξιlλ

θον, ίνα υπόγω προς τον Ιορδόνnν. Εις τον 



δρόμον με είδε Χριστιανός τις και μου έδωσε 

τρία νομίσματα δια το όνομα του Χριστού. Τα 

πr'φα λοιπόν και αγόρασα τρεις άρτους, Εκεί 

nρώτnσα τινα. ποιος δρόμος οδnγεί εις τον 

Ιορδόνnν. Εκείνος δε μου έδειξε τον δρόμον 

και nρχισα κλαίουσα να περιπατώ. Αργό 

προς το εσπέρας έφθασα εις τον Ναόν του 

Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου. πλnσίον του 

Ιορδόνου και τnν πμέραν εκείνnν μετέλαβα 

εις το Μοναστnριον, έφαγον μισόν άρτον και 

έπιον από το ύδωρ του Ιορδόνου έπειτα 

έπεσα και εκοιμnθnν εκεί. Το πρωί. όταν εξn

μέρωσε κατnλθον εις τον ποταμόν και ευ

ρούσα πλοιάριον. επέρασα με αυτό τον πο

ταμόν και nλθον έως εδώ όπου βλέπεις. 

Αββό Ζωσιμό". 

Ηρώτnσε τότε ο Γέρων "Πόσους χρό

νους έχεις, Αγία. όπου είσαι εδώ εις τnν έρn

μον:" Απεκρίθn n Αγία: '"τεσσαράκοντα χρό
νους ε'χω εδώ, Αββό Ζωσιμό". Ηρώτnσε δε 

πόλιν τnν Αγίαν ο Ζωσιμός "Και πόθεν εύρι

σκες τnν τροφnν σου μέχρι σnμερον: Πώς 

επέρασες τόσους χρόνους'"'; Απεκρίθn n 
Αγία. 

·Δυο και nμισυ άρτους είχον όταν ε πέ

ρασα τον Ιορδόνnν και τόσο εξnρόνθnσαν, 

ώστε έγιναν ως πέτρα ι όμως με αυτούς, τρώ

γουσα από ολίγον και με τα χορτάρια αυτιΊς 

τnς ερnμου επέρασα". 

Κατόπιν nρώτnσε πόλιν ο Γέρων "Πώς 

επέρασες τόσον καιρόν; Είχες κανένα πειρα

σμόν n όχι; ... Η Αγία απεκρίθn. 

'Άββό Ζωσιμό, με ερώτnσες πράγμα 

δια το οποίον φρίπω και να το ενθυμούμαι, 

διότι εάν σου είπω τους όσους πειρασμούς 

υπέμεινα και έπαθα. φοβούμαι μnπως τους 

πάθω και πόλιν". Αλλ' ο Γέρων τnς λέγει "Πα

ρακαλώ σε δούλn του αλnθινού Θεού. μn 

μου κρύψnς τίποτε. αλλά διπγnσου μου όλα 

δια τnν αγόπnν του Χριστού". Απεκρίθn n 
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Αγία; 

Πίστευσε με, Αββό Ζωσιμό, δεκαεπτά 

χρόνους έκαμα εις τnν έρnμον auτnv. όπου 

είχα πολλούς πειρασμούς από τον δαίμονα 

διότι όταν nρχιζα να φόγω, ενεθυμούμnν το 

κρέας και τα οψόρια τnς Αιγύπτου. ενεθυ

μούμnν τον οίνον τον πολύν, όπου έπινα εκεί 

και κατεκαίετο n καρδιά μου. διότι εδώ ουδέ 
καν νερόν δεν είχον να πίω. Ενεθυμούμnν 

πόλιν τα άσματα όπου nξευρα και nρχιζα 

να τραγουδώ και παρευθύς ενεθυμούμnν 

τος αμαρτίας μου και τnν Παναγίαν Παρθέ

νον. τnν οποίον έβαλα εγγυnτριαν. και μου 

nρχοντο δάκρυα και έκλαιον. n ταλαίπωρος. 
Ευθύς τότε επεκαλούμnν τnν Θεοτόκον και 

αμέσως έλαμπεν έμπροσθεν μου φως πε

ρισσόν και εχόνοντο οι κακοί λογισμοr'. 

Πώς να διnγnθώ, Αββό Ζωσιμό. τnν 

φλόγαν όπου έκαιε τnν καρδίαν μου δια τnν 

πορνείον; Όταν όμως μου nρχετο τοιούτος 

λογισμός. έπιπτα κάτω εις τnν γnν με δά

κρυα και δεν εσnκωνόμnν. εάν δεν nθελ~ fδει 

εκείνο το φως να σκορπίσn τους λογισμούς 

μου. Λοιπόν με τοιούτους πειρασμούς. 

Αββό Ζωσιμό, nνωχλόμnν κατά τους δεκαε

πτά εκείνους χρόνους από τότε δε έως σnμε

ρον. με τπν βοnθειαν τnς Παναγίας μου. δεν 

έχω κανένα πειρασμό". Η Οσία Μαρία n Αιγυ
πτία μέσα από τπ μακρόχρονn και σκλnρn 

όσκnσn. καθώς και στnν οδύνn τnς μονα

ξιάς. κατόρθωσε τα ακατόρθωτα. Φωτίστnκε 

από το Πνεύμα το Άγιο και απέκτnσε το προ

ορατικό χάρισμα. Απέκτnσε επίσnς τnν ικα

νότnτα να στέκει μετέωρn και να κινείται 

στον αέρα. Διnλθε τον Ιορδόνn χωρίς τn 

βοnθεια του πλοιαρίου και εκάλυψε απόστα

σn nμερών σε χρόνο ελάχιστο. 

Η οσία. ζnτnσε από τον Αββά Ζωσιμά 

να μnν ανακοινώσει σε κανένα τnν εξομολό

γnσn τnς. μέχρις ότου αποθάνει. Στn συνέ-




