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Κάπου στο ημερολόγιο του π. Virgil Georgiou, ιερέως Μολδαβικής 

καταγωγής, διαβάζουμε πως όταν ήταν 15 ετών παραπονέθηκε στον 

πατέρα του γιατί να έχει το όνομα Βιργίλιος, χωρίς να υπάρχει προστάτης 

Άγιός του. Ο πατέρας τού εξήγησε ότι ο Βιργίλιος ήταν σπουδαίος 

ειδωλολάτρης ποιητής και εάν ήθελε μπορούσε να γίνει ο 

ίδιος Άγιος ώστε οι επόμενες γενιές να έχουν Άγιο Βιργίλιο. Ο μικρός τότε 

κατάπληκτος τον ξαναρώτησε  «Είναι δυνατόν αυτό? Πώς γίνεται κάποιος 

Άγιος?»./ 

Η αθώα αυτή απορία του μικρού Βιργίλιου, Σεβασμιώτατε, και αγαπητοί 

παρόντες, μπορεί να είναι και δική μας απορία. Πώς γίνεται κάποιος 

Άγιος? Είναι εφικτή η αγιότητα σήμερα? Υπάρχουν άγιοι ανάμεσα μας? 

Για να μπορέσουμε, όμως, να προσεγγίσουμε αυτές τις ερωτήσεις, θα 

πρέπει πρώτα να έχουμε απαντήσει σε ένα άλλο πρωταρχικό  ερώτημα. Τι 

είναι ο άγιος? 

Εάν κάναμε ένα γκάλοπ τώρα εδώ μέσα στην εκκλησία όπου 

βρισκόμαστε και συγκεντρώναμε τις απαντήσεις σχετικά με το 

παραπάνω ερώτημα, πολύ πιθανόν να ακούγαμε φράσεις του τύπου, 

«Άγιος είναι ο αναμάρτητος», «Άγιος είναι ο θαυματοποιός», «Άγιος είναι 

ο αλάνθαστος, ο ηθικά τέλειος» κλπ. 

Στην εποχή μας η λέξη Άγιος ηχεί εντελώς άσχετη και ξένη ως 

προς τις αναζητήσεις του σύγχρονου ανθρώπου. Αλήθεια, ποιος γονέας 

σήμερα θα έλεγε πως φιλοδοξεί το παιδί του να γίνει άγιος? Ποιο σχολείο 

θα  έθετε ως σκοπό του εκπαιδευτικού του προγράμματος την 

καλλιέργεια της αγιότητας του βίου των μαθητών του? Ο «επιτυχημένος» 

άνθρωπος της εποχής μας είναι εκείνος που εξασφαλίζει χρήματα, 

ανέσεις, φήμη. Στην ουσία αυτό επιθυμούν οι γονείς για τα παιδιά τους, 

σε αυτό αποβλέπουν τα εκπαιδευτικά πρόγραμμα των σχολείων, αυτό 

διαφημίζουν τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, αυτό ονειρεύεται η 

πλειονότητα των νέων. 

Πράγματι, σε μια κοινωνία που παλεύει με την ανεργία στη δίνη 

της οικονομικής κρίσης, και προσπαθεί να διαφυλάξει την δημόσια υγεία 

λόγω της πρωτοφανούς πανδημίας, κάθε συζήτηση περί αγιότητας και 

αγίων φαντάζει ουτοπική, ρομαντική φυγή, περριτή πολυτέλεια. / 

Παρόλα αυτά, όμως, η Εκκλησία μας δεν παύει αδιαλείπτως να 

προσκαλεί τον άνθρωπο της κάθε εποχής, και εμάς σήμερα, σε μια πορεία 

αγιότητας, υπενθυμίζοντας σε όλους την προτροπή του Κυρίου «Άγιοι 

γίνεσθε» «Να γίνετε Άγιοι». Αυτή η πρόσκληση του Χριστού, που σήμερα 

ίσως από κάποιους ακούγεται ως πρόκληση, δεν είναι μια θρησκευτική 
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εντολή, ανάμεσα στις άλλες,  ούτε ένα ηθικό καθήκον, αλλά είναι ο 

σκοπός της ζωής μας. «Άγιοι γίνεσθε».  

Με αυτή την προοπτική, λοιπόν, επανερχόμαστε στο αρχικό μας ερώτημα 

«Τι είναι ο Άγιος». Ετυμολογικά η ρίζα της λέξης είναι το αγ-, από την 

οποία παράγονται μια  σειρά από άλλους όρους π.χ. αγνός, που σημαίνει 

ουσιαστικά το δέος σε μια απόκρυφη δύναμη. Στην Πάλαια Διαθήκη, η 

λέξη άγιος χρησιμοποιήθηκε ως μετάφραση της σημιτικής λέξης godes, 

που σημαίνει κόβω, ξεχωρίζω.  

Υπό αυτό το πρίσμα η λέξη Άγιος σημαίνει αυτό που προέρχεται 

από τον Θεό και έχει ιδιαίτερη σχέση μαζί Του. Στην Καινή Διαθήκη 

γίνεται τεχνικός όρος, και δηλώνει τον κάθε χριστιανό. Άρα ο Άγιος είναι 

αυτός που έχει σχέση με τον Θεό, την πηγή της αγιότητας, και προσπαθεί 

να βασίσει όλη του τη ζωή, τα θέλω και τις προτεραιότητές του, μέσα στο 

πλαίσιο αυτής της αγαπητικής σχέσης, κάνοντας πράξη το «Γενηθήτω το 

θέλημά Σου» . / 

Σε αυτή την συνεχή πορεία ο Άγιος, ως άνθρωπος, μπορεί να 

αμαρτάνει, αλλά βρίσκει το θάρρος να σηκώνεται, να μετανοεί. Δεν είναι 

ο αψεγάδιαστος, με το ψεύτικο χαμόγελο και τους δήθεν καλούς τρόπους, 

που κομπάζει φαρισαϊκά για τις αρετές και τα κατορθώματά του, αλλά ο 

αυθεντικός και ειλικρινείς, που φέρνει στο Θεό την αδυναμία, τα πάθη και 

τα λάθη του και ζητά ταπεινά το έλεός Του. Γι αυτό και ο Χριστός λέει με 

έμφαση πως στη Βασιλεία των Ουρανών θα μας περιμένουν πολλές 

εκπλήξεις, αφού Πόρνες και Τελώνες θα μας υποδεχτούν, ως πρότυπα 

μετανοίας, και όχι Αρχιερείς και Φαρισαίοι, που εκπροσωπούν την 

αυταρέσκεια και την αυτοδικαίωση!/ 

Οι Άγιοι δεν είναι ένα τυποποιημένο προϊόν, με ίδια κοψιά και 

χαρακτηριστικά. Είναι πρόσωπα μοναδικά και διαφορετικά, όπως όλοι 

μας, με ποικίλες αφετηρίες, καταγωγή, φύλο, προσωπικότητα.  Ένα 

πράγμα όμως είναι κοινό, η ανιδιοτελής αγάπη για τον Χριστό. Ο όσιος 

Παΐσιος έλεγε χαριτωμένα πως οι Άγιοι θα αγαπούσαν τον Χριστό και θα 

αγωνίζονταν να τον ευαρεστήσουν ακόμα κι αν υπήρχε περίπτωση να 

μην υπήρχε παράδεισος, ούτε κι ουράνιος μισθός. Ο δε Ντοστογιέφσκι 

μετά την συνειδητή μεταστροφή του στον Χριστιανισμό και θέλοντας να 

δείξει το μέγεθος και την ποιότητα της αγάπης που είχαν οι άγιοι για τον 

Χριστό υποστήριζε «Αν κάποιος μπορούσε να μου αποδείξει ότι ο Χριστός 

δεν έχει σχέση με την Αλήθεια, και ότι στην πραγματικότητα η αλήθεια 

δεν έχει καμία σχέση με τον Χριστό, τότε θα προτιμούσα να μείνω με τον 

Χριστό παρά με την Αλήθεια». / 

 

Τελικά, η έννοια του αγίου, ως μετανοούντος αμαρτωλού, όπως την ζει 

και την προβάλει η εκκλησία μας, αποτελεί για όλους μας μεγάλη 

παρηγοριά, διότι έτσι συναισθανόμαστε ότι και εμείς μπορούμε να 

λάβουμε αυτό το δώρο, ότι η αγιότητα είναι και για εμάς. Δεν είναι τυχαίο 

έλεγε κάποιος ότι στους ναούς αγιογραφούμε με τέτοιον τρόπο, ώστε τα 



πόδια των αγίων να τελειώνουν εκεί που ξεκινάνε τα κεφάλια των 

πιστών, διότι  εμείς θεωρούμαστε η φυσική συνέχεια αυτών, είμαστε 

δυνάμει άγιοι./ 

Ας ευχηθούμε, με τις πρεσβείες των αγίων, τις ευχές του 

Αρχιεπισκόπου και του Μητροπολίτη μας και με τον δικό μας μικρό 

αγώνα, ο μόνος Άγιος, ο Σωτήρας και Λυτρωτής Χριστός, να οδηγεί τα 

βήματά μας στο δρόμο των φίλων του Θεού, στο δρόμο των αγίων/. 

 

ΔΙ ΕΤΧΩΝ ΣΩΝ ΑΓΙΩΝ ΗΜΩΝ! 

 

 
 


