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� ΜΜΜΜάρκου ����ρχιεπ. �Ε�Ε�Ε�Εφέσου ττττοῦ ΕΕΕΕὐγενικοῦ (23 �ουν. 144423 �ουν. 144423 �ουν. 144423 �ουν. 1444),    
� Μακαρίου ὁσ. ἱεροδιακόνου τοῦ Καλογερᾶ, τοῦ Πατμίου.     
 
ΠΕΡΙ ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ & ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ, ΑΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ & ΑΧΑΡΙΣΤΙΑΣ 

Αγίου Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως 
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�� 
(απόσπασµα) 

 ΕΕΕΕυγνωµοσύνη είναι το αγαθό και ευγενικό συναίσθηµα του 
ευεργετηµένου προς τον ευεργέτη. Ευχαριστία δε, είναι η αγαθή 
διάθεση προς ανταπόδοση της χάρης που δέχθηκε ο ευεργετούµε-
νος προς τον ευεργέτη και η οµολογία της.  
 ΟΟΟΟ ευγνώµων είναι αυτός που θέλει να ευχαριστεί· και αυτός 
που θέλει να ευχαριστεί, είναι και ευγνώµων.  

ΟΟΟΟ ευγνώµων και ο ευχαριστών έχουν αγαθή καρδιά, υγιή 
νου, άδολη ψυχή· είναι αγαθοί και µνηµονεύουν πάντοτε και πα-
ντού την ευεργεσία που τους παρασχέθηκε ευλογώντας το όνοµα 
του ευεργέτη. Εύχονται στο Θεό υπέρ της υγείας του και υπέρ της 
µακροηµέρευσής του. Η καρδιά τους αγαπάει τον ευεργέτη και το 
στόµα τους τον επαινεί. Τον θυµούνται στις προσευχές τους και τον 
αναφέρουν στις δεήσεις τους. Έχουν ήµερο ήθος, βλέµµα ευχάρι-
στο και συναναστρέφονται µε αγάπη τον ευεργέτη. Είναι λεπτοί 
στους τρόπους, ευγενικοί στη συµπεριφορά, αγαπητοί προς όλους. 

ΟΟΟΟι ευγνώµονες και αυτοί που ανταποδίδουν ευχαριστία, εί-
ναι χρήσιµα µέλη της κοινωνίας, εργάζονται το αγαθό και πράττουν 
δίκαια· ανταποδίδουν το αγαθό µε προθυµία και τρέχουν να βοη-
θήσουν µε το πρώτο τον ευεργέτη τους σε κάτι που θα ζητήσει. Ο 
ευεργέτης έχει γίνει φίλος τους και φροντίζουν για την τιµή και 
την υπόληψή του. Χαίρονται µε τη χαρά του ευεργέτη και λυπού-
νται µαζί του όταν είναι λυπηµένος. 
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Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (ΚολΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (ΚολΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (ΚολΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Κολ. . . . γγγγ΄ ΄ ΄ ΄ 4444    ---- 1 1 1 11111))))    

᾽ΑΑΑΑδελφοί, ὅταν ὁ Χριστὸς φανερωθῇ, ἡ ζωὴ ἡμῶν, τότε καὶ ὑμεῖς 

σὺν αὐτῷ φανερωθήσεσθε ἐν δόξῃ. Νεκρώσατε οὖν τὰ μέλη ὑμῶν τὰ ἐπὶ 

τῆς γῆς, πορνείαν, ἀκαθαρσίαν, πάθος, ἐπιθυμίαν κακήν, καὶ τὴν πλεονε-

ξίαν, ἥτις ἐστὶν εἰδωλολατρία, δι᾿ ἃ ἔρχεται ἡ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ ἐπὶ τοὺς υἱ-

οὺς τῆς ἀπειθείας, ἐν οἷς καὶ ὑμεῖς περιεπατήσατέ ποτε, ὅτε ἐζῆτε ἐν αὐ-

τοῖς· νυνὶ δὲ ἀπόθεσθε καὶ ὑμεῖς τὰ πάντα, ὀργήν, θυμόν, κακίαν, βλα-

σφημίαν, αἰσχρολογίαν ἐκ τοῦ στόματος ὑμῶν· μὴ ψεύδεσθε εἰς ἀλλή-

λους, ἀπεκδυσάμενοι τὸν παλαιὸν ἄνθρωπον σὺν ταῖς πράξεσιν αὐτοῦ  

καὶ ἐνδυσάμενοι τὸν νέον τὸν ἀνακαινούμενον εἰς ἐπίγνωσιν κατ᾿ εἰκόνα 

τοῦ κτίσαντος αὐτόν, ὅπου οὐκ ἔνι Ἕλλην καὶ Ἰουδαῖος, περιτομὴ καὶ ἀ-

κροβυστία, βάρβαρος, Σκύθης, δοῦλος, ἐλεύθερος, ἀλλὰ τὰ πάντα καὶ ἐν 

πᾶσι Χριστός. 

ΟΟΟΟι ευγνώµονες είναι αγαπητοί στο Θεό που τους σκεπάζει 
κάθε µέρα της ζωής τους. Ο Θεός ευλογεί το σπίτι τους και τους 
δίνει τα αγαθά της γης. Ο ευγνώµων προς τον ευεργέτη, είναι ευ-
γνώµων και προς το Θεό, Τον ευχαριστεί για τις ευεργεσίες Του 
και ευλογεί το όνοµά Του. Ο ευγνώµων και γεµάτος ευχαριστία άνθρωΟ ευγνώµων και γεµάτος ευχαριστία άνθρωΟ ευγνώµων και γεµάτος ευχαριστία άνθρωΟ ευγνώµων και γεµάτος ευχαριστία άνθρω----

ποςποςποςπος είναι ευσεβής και δίκαιος, φοβάται το Θεό και πράττει ενώ-
πιον του Θεού το αγαθό, ευάρεστο και τέλειο. Ο Θεός θα τον τιµήσει.Ο Θεός θα τον τιµήσει.Ο Θεός θα τον τιµήσει.Ο Θεός θα τον τιµήσει. 

ΑΑΑΑγνωµοσύνη είναι η λησµοσύνη της ευεργεσίας που έγινε και 
η έλλειψη κάθε φιλικού συναισθήµατος προς τον ευεργέτη. Αχαρι-
στία είναι η απροθυµία να ανταποδώσει κανείς τη χάρη που έλαβε. 

ΟΟΟΟ αγνώµων έχει αναίσθητη ψυχή, γιατί είναι αναίσθητος 
στην ευεργεσία που δέχτηκε. Ο αγνώµων έχει ασυµπαθή καρδιά, 
γιατί καµιά συµπάθεια δε γεννιέται για τον ευεργέτη, ούτε ανα-
πτύσσεται κανένα συναίσθηµα αγάπης προς αυτόν. Ο αγνώµων 
δεν αγαπάει ούτε το Θεό που τον γέµισε µε αγαθά· γιατί αφού τον 
ευεργέτη του που βλέπει δεν αγαπάει, πώς θα µπορούσε να α-
γαπάει το Θεό που δε βλέπει; Ο αγνώµων έχει διεστραµµένο µυα-
λό, γιατί πείθει τον εαυτό του µε παραλογισµούς, ότι δεν οφείλει 
καµιά χάρη στον ευεργέτη του και καµιά ευγνωµοσύνη.        

ΟΟΟΟ αγνώµων είναι άνθρωπος επικίνδυνος για τον ευεργέτη 
του, διότι η ευεργεσία που δε γεννάει στην καρδιά την αγάπη, ε-
γκυµονεί  το  µίσος.  Ο  ευεργέτης  µε  το  να  ευεργετήσει  έναν  αγνώ- 
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ΑΑΑΑδελφοί, όταν ο Χριστός, που είναι η αληθινή ζωή µας, φανερωθεί, 
τότε κι εσείς θα φανερωθείτε µαζί του δοξασµένοι στην παρουσία του. Απο-
νεκρώστε, λοιπόν, ό,τι σας συνδέει µε το αµαρτωλό παρελθόν: Την πορνεία, 
την ηθική ακαθαρσία, το πάθος, την κακή επιθυµία και την πλεονεξία, που εί-
ναι ειδωλολατρία. Για όλα αυτά θα πέσει η οργή του Θεού πάνω σ’ εκείνους 
που δεν θέλουν να πιστέψουν. Σ’ αυτούς ανήκατε άλλοτε κι εσείς, όταν αυτά 
τα πάθη δυνάστευαν τη ζωή σας. Τώρα όµως πετάξτε τα όλα αυτά από πάνω 
σας: Την οργή, τον θυµό, την πονηρία, την κακολογία και την αισχρολογία. 
Μη λέτε ψέµατα ο ένας στον άλλο, αφού βγάλατε από πάνω σας τον παλιό α-
µαρτωλό εαυτό σας µε τις συνήθειές του. Τώρα πια έχετε ντυθεί τον καινού-
ριο άνθρωπο, που ανανεώνεται συνεχώς σύµφωνα µε την εικόνα του δηµιουρ-
γού του, ώστε µε τη νέα ζωή του να φτάσει στην τέλεια γνώση του Θεού. Σ’ 
αυτή τη νέα κατάσταση δεν υπάρχουν πια εθνικοί και Ιουδαίοι, περιτµηµένοι 
κι απερίτµητοι, βάρβαροι, Σκύθες, δούλοι, ελεύθεροι· του Χριστού είναι όλα 
και ο Χριστός τα διέπει όλα. (ΕΚΛΟΓΑ∆ΙΟΝ)    

 

 

µονα απέκτησε έναν επιπλέον εχθρό και πρέπει πλέον να προφυ-
λάσσεται απ’ αυτόν. Η ευεργεσία γεννάει τη θλίψη µέσα στην 
καρδιά του τελευταίου, η δε θλίψη την ανία, η ανία το µίσος, το 
µίσος την έχθρα προς τον ευεργέτη. 

ΟΟΟΟ αχάριστος είναι καθώς ο αγνώµων αναίσθητος απέναντι 
στις ευεργεσίες. Είναι απρόθυµος να ανταποδώσει τη χάρη και α-
νταποδίδει κακά αντί αγαθών.  

∆∆∆∆εινό και µάλιστα φοβερό είναι η αχαριστία, διότι ενώ ο α-
χάριστος ευεργετήθηκε τόσο πολύ και θα έπρεπε να είναι υπο-
χρεωµένος από τόσες και µεγάλες χάρες που έλαβε, αποδίδει αχα-
ριστία, ύβρεις και ατιµίες.  

ΤΤΤΤόσο πολύ αποβαίνουν θρασείς οι αχάριστοι, ώστε όχι µό-
νο περιφρονούν τους ευεργέτες τους, αλλά και τα φρύδια τους α-
νασηκώνουν όταν τους βλέπουν, απαξιώνοντάς τους. Αντί να τους 
αγαπούν, τους κατηγορούν ψευδώς και αντί αγαθών, ανταποδίδουν 
πονηρά. Ο αχάριστος, ενώ φιλοξενείται και περιθάλπεται, απ’ το 
στόµα του βγαίνουν ασχήµιες εναντίον αυτού που τον ευεργέτησε.  

ΟΟΟΟ Πλούταρχος λέει για τον αχάριστο: «Αχάριστον ευεργε-
τείς, νεκρόν αλείφεις µε µύρο· φίδι τρέφεις και πονηρόν ευεργετείς, 
είναι ένα και το αυτό». 
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ΟΟΟΟι αχάριστοι είναι αδιάντροποι, καθότι την αχαριστία ακο-
λουθεί η αδιαντροπιά κι αυτή νοµίζουµε ότι είναι ο µεγαλύτερος 
αρχηγός όλων των κακοηθειών. 

ΟΟΟΟι αχάριστοι τόσο πολύ αποστρέφονται τους ευεργέτες, ώ-
στε να µετρούν τα χρόνια της ζωής τους και να εύχονται για το 
θάνατό τους. Τέτοιοι είναι οι αχάριστοι και αγνώµονες. 
Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως, απόσπασµα από τις ‘Αρετές του Συναισθηµατικού’,  ‘Γνῶθι σαὐτὸν’ 

� 
Ο ΟΣΙΟΣ ΜΑΚΑΡΙΟΣ Ο ΑΙΓΥΠΤΙΟΣ 
Συναξαριστής της Εκκλησίας της Ελλάδος 

�� 

ΉΉΉΉταν ένας εκ των ασκητικοτέρων αναχωρητών της Αιγύ-
πτου. Πέρασε σχεδόν όλα τα χρόνια της ζωής του σ’ ένα κελί 
στην έρηµο όπου µε θαυµαστό τρόπο ασκούταν στην αρετή µε 
πόνους και υποδειγµατική καρτερία.  

ΓΓΓΓια τα πολλά πνευµατικά και ηθικά του χαρίσµατα, συνέ-
ρεε πλήθος κόσµου επιζητώντας ν’ ακούσει το πύρινο κήρυγµά 
του και να τον συµβουλευθεί. Εκείνος όµως απέφευγε τα πλήθη 
και αποµονωνόταν σε µία σπηλιά στην οποία έφθανε µε σήραγγα 
που είχε σκάψει ο ίδιος µε τα χέρια του.  

ΜΜΜΜε την επίµονη άσκηση και την αγιότητα του βίου του, α-
ξιώθηκε να επιτελεί εξαίσια κατορθώµατα και κατά τον Παλλάδιο 
ακόµη και αναστάσεις νεκρών.  

ΕΕΕΕκοιµήθηκοιµήθηκοιµήθηκοιµήθη εν ειρήνηεν ειρήνηεν ειρήνηεν ειρήνη    σε βαθύ γήραςσε βαθύ γήραςσε βαθύ γήραςσε βαθύ γήρας στα χρόνια του Μ. Θεοδοσίου. στα χρόνια του Μ. Θεοδοσίου. στα χρόνια του Μ. Θεοδοσίου. στα χρόνια του Μ. Θεοδοσίου.    
�  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

1)� ΑΑΑΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ  Π  Π  Π  ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ  ΕΕΕΕΚ∆ΡΟΜΗ  Τ Τ Τ ΤΗΣ  Ε. ΦΕ. ΦΕ. ΦΕ. Φ....    Α.Α.Α.Α. � 
Η ΕΕΕΕνοριακή ΦΦΦΦιλόπτωχος ΑΑΑΑδελφότητα διοργανώνει Απογευµατινή Προ-
σκυνηµατική Εκδροµή στην Ιερά Μονή Κοιµήσεως στην Ιερά Μονή Κοιµήσεως στην Ιερά Μονή Κοιµήσεως στην Ιερά Μονή Κοιµήσεως της της της της Θεοτόκου ΜακρυΘεοτόκου ΜακρυΘεοτόκου ΜακρυΘεοτόκου Μακρυ----
µµµµάλληάλληάλληάλλη στα στα στα στα    Ψαχνά αχνά αχνά αχνά Ευβοίαςυβοίαςυβοίαςυβοίας,,,, την Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου 2014. Ώρα ανα-
χώρησης 3:00µ.µ. από τον ΆΆΆΆγιο ΝΝΝΝικόλαο. Τιµή εισιτηρίου 20 €.    
2) � ΣΣΣΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ & ΚΚΚΚΟΠΗ ΒΒΒΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ 2014201420142014 ΤΤΤΤΟΜΕΑ ΝΝΝΝΕΟΤΗΤΑΣ � 
Σήµερα, Κυριακή 19 Ιανουαρίου 2014 και ώρα 1:30µ.µ. στο Πνευ-
µατικό Κέντρο του Ναού, Συνεστίαση & ΚΣυνεστίαση & ΚΣυνεστίαση & ΚΣυνεστίαση & Κοπή Βασιλόπιτας 2014 οπή Βασιλόπιτας 2014 οπή Βασιλόπιτας 2014 οπή Βασιλόπιτας 2014 του ΤΤΤΤο-
µέα ΝΝΝΝεότητας & ΝΝΝΝέων ΖΖΖΖευγαριών.  
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