
4 Μαρτίου 2022                         Αρχιμανδρίτης Ζαχαρίας Ζάχαρου, Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Έσσεξ Αγγλίας  
 

Ο Αρχιμανδρίτης π. Ζαχαρίας Ζαχάρου από την Ι.Μ. Τιμίου 

Προδρόμου στο Essex, απαντώντας σε ερώτηση που αφορά την σημερι-

νή κατάσταση στον κόσμο: 

Ερώτηση: Τι πρέπει να έχουμε κατά νου και να κάνουμε στην 

τρέχουσα πολιτική κατάσταση; 
π. Ζαχαρίας: Δεν γνωρίζουμε τα πάντα για τις συγκρούσεις αυτού 

του κόσμου, ούτε είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε. Απλά προσευχόμαστε 

με συμπονετική καρδιά για την ειρήνη του κόσμου και για όλους. 

Δεν παίρνουμε 

πλευρά, επειδή κάθε 

πλευρά θα είναι υπεύθυ-

νη για εγκλήματα, και 

δεν θέλουμε να συμμε-

ριστούμε αυτά τα ε-

γκλήματα και να κατα-

δικαστούμε. Εάν προ-

σευχόμαστε για εκείνους 

που είναι περισσότερο 

λάθος παρά σωστοί, 

λοιπόν, εκτελούμε την 

εντολή να αγαπάμε ακόμα και τους εχθρούς. Και αν προσευχόμαστε για ε-

κείνους που έχουν περισσότερο δίκιο παρά άδικο, καλά κάνουμε. 

Επομένως, δεν μπορούμε να κάνουμε λάθος εάν προσευχόμαστε ο 

Θεός να σώσει όλους και να χαρίσει ειρήνη στον κόσμο. Ειδικά για εμάς, 

ιερείς και μοναχούς, είναι πολύ σημαντικό να μην είμαστε καθόλου πολιτι-

κοί, γιατί προσφέρουμε τη θυσία μας στον Θεό, τη Θεία Λειτουργία, για 

όλο τον κόσμο· και αν είμαστε υπέρ μερικών και εναντίον άλλων, ακυρώ-

νεται η θυσία μας. 

Νομίζω ότι όταν υπάρχει πόλεμος, το καλύτερο δεν είναι να είσαι 

επικριτικός, αλλά να έχεις συμπόνια και να προσεύχεσαι ώστε ο Κύριος να 

γλυτώσει όλα τα βάσανα. Εάν η Λειτουργία μου πρόκειται να έχει κάποια 

αξία, κανείς δεν θα πρέπει να λείπει από την καρδιά μου όταν στέκομαι 

μπροστά στο θυσιαστήριο του Θεού και Του λέω: 

«Τους δικούς Σου, προσφέρουμε σε Εσένα, σε όλους και για ό-

λους». 
 

 
Γιά τό μῆνα   I A N O Y A Ρ Ι Ο  2 0 2 3  προγραμματίστηκαν: 

 

    1/1/2023 ΚΥΡ. ΠΕΡΙΤΟΜΗ τοῦ Χριστοῦ - Βασιλείου τοῦ Μεγ.  Θεία Λειτουργία  7.30 π.μ. 

    5/1/2023 ΠΕΜ. Προφ. Μιχαίου        Ὄρθρος,-Μεγ. Ὧρες-Θεία Λειτουργία  7 π.μ. 
    6/1/2023 ΠΑΡ.       Α Γ Ι Α    Θ Ε Ο Φ Α Ν Ε Ι Α  Θεία Λειτουργία  7.30 π.μ. 
    8/1/2023 ΚΥΡ. Μετά τά Φώτα – Γεωργίου τοῦ Χοζεβίτου  Θεία Λειτουργία  7.30 π.μ. 
  15/1/2023 ΚΥΡ. Ὁσίου Παύλου τοῦ Θηβαίου  Θεία Λειτουργία  7.30 π.μ. 
  17/1/2023 ΤΡ. Ὁσ.Αντωνίου τοῦ Μεγ. – Νεομ.Γεωργίου ἐν Ἰωαννίνοις   Θεία Λειτουργία  6 π.μ. 
  17/1/2023 ΤΡ.   (Θά λειτουργήσουμε τό ἀφιερωμένο στόν Ὁσ. Αντώνιο προσκύνημα τοῦ Παραρτήματος) 

  18/1/2023 ΤΕΤ. Ἀθανασίου & Κυρρίλλου Πατρ. Ἀλεξανδρείας Θεία Λειτουργία  7 π.μ. 
  22/1/2023 ΚΥΡ. Ἀποστόλου Τιμοθέου Ὁσιομ. Ἀνατασίου τοῦ Πέρσου  Θεία Λειτουργία  7.30 π.μ.  

                                                                . 

. 23/1/2023 ΔΕΥΤ.      Ὁ σ ί α ς    Ξ έ ν η ς  τῆς ἐν Ρώμῃ    Ἐσπερινός  5 μ.μ 
                                                                & τῶν δὐο θεραπενίδων αὐτῆς 

  24/1/2023 ΤΡ.              Μικρή πανήγυρις (Παρεκκλησίου)  Θεία Λειτουργία  7 π.μ.  . 
.                                                      
. 

  25/1/2023 ΤΕΤ.  Γρηγορίου Ἀρχιεπ. Κων/λεως τοῦ Θεολόγου  Θεία Λειτουργία  7 π.μ. 
  29/1/2023 ΚΥΡ.  Ἱερομ. Ἰγνατίου (άνακομ. ἱερ. Λειψάνου)  Θεία Λειτουργία  7.30 π.μ. 
      

 

ΙΕΡΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ 

Ἐξομολόγηση γίνεται:  Μόνο ὃταν μετά ἀπό τηλεφωνική συνεννόηση μέ  τόν ἐφημέριο 

καθοριστεῖ  συγκεκριμένη  μέρα  καί  ὣρα.   τηλ.  6934603304 
.                                                                                 

 «Σημειώσεις» 

(Ι)   Συχνά στο παρεκκλήσι μας τελούνται αγρυπνίες, Θεία Λειτουργία, ακολουθίες, & άλλες εκδηλώσεις  
οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στο μηνιαίο προγραμματισμό μας. Όσοι επιθυμείτε να ενημερώνεστε γι αυτές με 
SMS, παρακαλούμε ζητήστε το. 

(ΙΙ)   Ἐσπερινός τελείται  στις 17:00 μόνο τις παραμονές (προηγούμενο ἀπόγευμα) κάθε λειτουργίας   
.                                                                                 
. 

 

Μοναχός Πρόκλος (Νικέου) 
Ο γέροντας Πρόκλος ήταν πιστό πνευματικό τέκνο του Αρχιμανδρίτη 

Κλεόπα (Ιλιέ) και κατά τη διάρκεια όλης της ζωής του ακολουθούσε ευσεβώς τον 

λόγο του. Το 1959 ξεκίνησε στη Ρουμανία μια εκστρατεία για το κλείσιμο των μο-

ναστηριών. Με την ευλογία του γέροντα Κλεόπα, ο μοναχός Πρόκλος επέστρεψε 

στο χωριό όπου γεννήθηκε και άρχισε να ζει ως ερημίτης εκεί, σε μια παλιά καλύ-

βα. Έτσι αγωνιζόταν πνευματικά τα υπόλοιπα 58 του χρόνια και την 27η Ιανουαρί-

ου του 2017 εκοιμήθη ειρηνικά, σε ηλικία 89 χρονών. 

 

 
 

 

 
 

www.agloukasippokr.gr    2132088417   (Email): pbklukas@yahoo.gr 
 

 

I A N O Y A Ρ Ι Ο Σ       2 0 2 3  
  

 

Ἔτος 31ον      Φύλλον 314 ον 

 

   

   

https://www.pemptousia.gr/author/zacharias-zacharou/
https://gr.pravoslavie.ru/147225.html
http://www.agloukasippokr.gr/


Παρουσιάζουμε στους αναγνώστες μας τις συμβουλές του γέροντα 

Πρόκλου για το πώς να διατηρήσουμε την οικογένειά μας εν ειρήνη. 

— Πάτερ, σ’ εσάς έρχονται πολλοί νέοι άνθρωποι, τι τους λέτε; 
— Τι να τους πω; Πρωτ’ απ’ όλα δέχομαι παντρεμένους νέους, ανεξάρ-

τητα αν έχουν παιδιά. Έρχονται πολλοί, αλλά προτεραιότητα έχουν οι νέοι, που 

θέλουν να δημιουργήσουν οικογένεια. Τους λέω το εξής: Εάν ο Διάβολος σας βα-

σανίζει με διάφορες ανησυχίες και ταραχές και αυτήν τη στιγμή εσείς βλέπετε 

τον/τη σύζυγό σας στεναχωρημένο/η, τότε δεν πρέπει να τον/τη μαλώνετε. Να λέτε 

στον εαυτό σας το εξής: «Εντάξει, να μην του/της πω τίποτα τώρα. Θα του/της πω 

αύριο όσα έχω να του/της πω!» 

Μόνο κατ’ αυτόν τον τρόπο θα μπορέσετε να μην εκνευρίζετε ο ένας τον 

άλλον, μόνο έτσι θ’ αποκτήσετε ειρήνη στην καρδιά σας και δεν θα καταντήσετε 

σ’ αυτό, που είναι γνωστό σ’ εσάς καλύτερα από μένα. Λοιπόν, να λέτε: «Εντάξει, 

αύριο θα του πω αυτά που ήθελα. Θα κάνω υπομονή μέχρι αύριο, για τον Θεό! Και 

αύριο, αν είναι πιο ήσυχος, θα κάτσουμε και θα μιλήσουμε και θα του πω πού θε-

ωρώ ότι έκανε λάθος και θα δούμε ποιος έχει δίκιο». 

«Εντάξει, να μην του/της πω τίποτα τώρα. Θα του/της πω αύριο 

όσα έχω να του/της πω!» 

—Εσείς, πάτερ, ακολουθείτε αυτό τον τρόπο; 
—Έτσι κάνω κι εγώ. 

— Γιατί; Ποια είναι η ωφέλεια απ’ αυτήν τη συμπεριφορά; Επει-

δή, όταν περιμένουμε μέχρι αύριο, ο άλλος/η άλλη μπορεί να σκεφτεί ότι 

σιωπούμε γιατί συμφωνούμε με τις πράξεις του/της. Ποιο είναι το νόημα 

αυτής της αναμονής; 
— Το νόημα υπάρχει. Και ξέρεις γιατί το πιστεύω; Ένας πολύ πνευματι-

κός παππούλης μού είπε μια φορά το εξής: «Αδελφέ, αν ο Διάβολος αρχίσει να σε 

προτρέπει να πεις κάτι άσχημο σε κάποιο άλλο άτομο, τότε να λες στον ευαυτό 

σου: “Θα του τα πω όλα όσα θέλω, αλλά όχι σήμερα. Θα του τα πω αύριο!”» 

Ρωτάς ποια είναι η ωφέλεια; Είναι η υπομονή, γιατί κατ’ αυτόν τον τρόπο 

τη μαθαίνεις. Θα κάνουμε υπομονή, για τον Θεό, τουλάχιστον μέχρι αύριο. 

—Μα, πάτερ, όταν ο άντρας έρχεται στο σπίτι θυμωμένος, για ά-

γνωστή αιτία, αρχίζει να παρενοχλεί τη γυναίκα του και, χωρίς να φταίει 

εκείνη, να τη μαλώνει, τι πρέπει να κάνει αυτή; 
— Ναι, πρέπει να σιωπά. Ας περιμένει μέχρι αύριο, όταν αυτός ησυχάσει 

λιγάκι. 

— Άρα, το θέμα είναι να του περάσει, ώστε να μην κάνει κάτι χει-

ρότερο, όταν είναι οργισμένος, σωστά; 
— Ναι. Ο κόσμος έχει ένα σωστό και σοφό ρητό και θα είναι καλό να το 

γνωρίζετε. Λέει το εξής: «Οργή γαρ ανδρός δικαιοσύνην Θεού ου κατεργάζεται 

(Ιακ. 1, 20). Έτσι είναι! 

Σ’ εμένα έρχονται παντρεμένα ζευγάρια, και τους λέω: «Αν βλέπεις ότι ο 

άντρας σου δεν έχει καλή διάθεση, εσύ, η γυναίκα του, δεν πρέπει να τον μαλώνεις 

εκείνην τη στιγμή». Επειδή όταν ο άνθρωπος είναι στεναχωρημένος, μπορεί να πει 

κάτι που δεν πρέπει, χωρίς να το θέλει ο ίδιος. Κι έτσι φουντώνει η ένταση. 

— Δηλαδή, ν’αφήσει τον σύζυγο ήσυχο και ν’ ασχοληθεί με τις δι-

κές τις δουλειές. 
— Ναι. Η γυναίκα πρέπει να τον βάλει στον σωστό δρόμο. Όταν είναι 

στενοχωρημένος, να τον αφήσει ήσυχο και όταν έρθει η στιγμή και μπορέσει να 

συνεννοηθεί μαζί του, να τον βάλει στον σωστό δρόμο. 

Όταν είναι στενοχωρημένος, να τον αφήσει ήσυχο και όταν έρθει η 

στιγμή και μπορέσει να συνεννοηθεί μαζί του, να τον βάλει στον σωστό 

δρόμο. 

—Μπορεί μια γυναίκα να το καταφέρει; 
— Μπορεί, γιατί όχι. Κάποιος μου 

είπε έναν σωστό λόγο: «Η γυναίκα μπορεί να 

κάνει τον άντρα της καλό ή κακό». Είναι 

αλήθεια. Είναι πολύ σοφή γυναίκα, αυτή που 

μπορεί να φέρει τον άντρα της στην εξομο-

λόγηση, που μπορεί να σταθεί στη νυχτερινή 

προσευχή δίπλα στον άντρα της, που μπορεί 

να τον μάθει να μην κρίνει λάθος τους αν-

θρώπους. Αν τα κάνει όλα αυτά, τότε αυτή η 

γυναίκα μπορεί να οδηγήσει τον άντρα της 

στη σωτηρία της ψυχής. 

Μια φορά, ήρθε σ’ εμένα ένα πα-

ντρεμένο ζευγάρι και παραπονιόντουσαν ότι 

τσακώνονται συνέχεια στο σπίτι. Αυτός την 

κατηγορούσε ότι είπε κάποιες ανοησίες, ενώ 

αυτή κατηγορούσε εκείνον για το ίδιο πράγ-

μα. Τελικά, όλη αυτή η υπόθεση έφτασε στ’ 

αυτιά των συγγενών, οι οποίοι ανακατεύτηκαν στην υπόθεση και τους χώρισαν. 

Και να, αυτοί οι δυο ήρθαν τώρα σ’ εμένα, να τους δώσω μια συμβουλή. 

Στέκονται εδώ μπροστά μου και οι δυο και μόλις κοιτάξουν ο ένας στον 

άλλον, αμέσως αρχίζουν να κλαίνε. Γιατί δεν παντρεύτηκαν για να χωρίσουν. 

Τους έπεισα να μου υποσχεθούν ότι από τώρα κι εμπρός δεν θα σκαλί-

ζουν το παρελθόν και δεν θα κατηγορούν ο ένας τον άλλον, αλλά θα συμπεριφέρο-

νται σαν να έχουν ξαναγεννηθεί. Κι έτσι τους συμφιλίωσα. Επίσης, πρόσθεσα ότι 

αν οι συγγενείς τους είναι τόσο εχθρικοί, τότε να πουλήσουν το σπίτι τους και ν’ 

αγοράσουν ένα άλλο, μακριά απ’ τους συγγενείς, που τους εμποδίζουν να ζήσουν 

καλά. 

Επίσης τους είπα: «Όσο πιο συχνά πηγαίνετε στην εξομολόγηση και όσο 

περισσότερο κάνετε τον σταυρό σας, τόσο πιο πολύ θα σας βοηθά το Άγιο Πνεύμα, 

το Οποίο θα διώξει μακριά από σας αυτά τα πνεύματα. 


