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“ἔδοξε τοίνυν ἡμῖν τά ἐκ φιλομαθείας συνενεγκεῖν εὑρήματα” (Κύριλλος Ἀλεξανδρείας)
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τό Ἀκένωτο Ποτήριο
«Μήν κάνεις τό παλληκάρι στό κρασί,
γιατί πολλά ἔχει τό κρασί ρημάξει παλληκάρια»1
Σοφία Σειράχ 31:25

Ἕνας χωρικός, ἀπόστρατος φαντάρος, ἀπό τήν ἐπαρχία
τῆς Τούλα, στή Ρωσία, ἦταν ἀλκοολικός καί μέθυσος. Ξόδευε
ὅλη τή σύνταξή του, τά ὑπάρχοντά του, κάθε τι στό σπίτι του
πού μποροῦσε νά πουλήσει, καί στό τέλος κατάντησε ζητιάνος.
Ἀπό τό ποτό, τά πόδια του ἔμειναν παράλυτα, ἀλλ’ αὐτός
συνέχιζε νά πίνει. Μιά νύχτα, πού ἦταν τύφλα στό μεθύσι, εἶχε
ἕνα ἀσυνήθιστο ὄνειρο. Ἕνας σεβάσμιος γέροντας μοναχός
ἦρθε καί τοῦ εἶπε: «Πήγαινε στήν πόλη Σερπούκοφ, στό
μοναστήρι τῆς Παναγίας. Ἐκεῖ θά βρεῖς μιά εἰκόνα τῆς Θεοτόκου
πού λέγεται Τό ‘Ἀκένωτο Ποτήριο’. Κάνε μιά παράκληση σ’ αὐτή
καί θά θεραπευτεῖς, ψυχικά καί σωματικά».
Χωρίς δεκάρα στή τσέπη του καί μέ ἀχρηστευμένα τά
πόδια του, ὁ ἄνθρωπος δέν δοκίμασε κἄν νά ἐπιχειρήσει ἕνα
τόσο μακρυνό ταξίδι. Ἀλλ’ ὁ σεβάσμιος γέροντας ἦρθε γιά δεύτερη φορά καί πάλι ἀκόμη
γιά μιά τρίτη φορά, καί τόσο ἦταν κατηγορηματικός στήν ἐντολή του, πού ὁ φτωχός
μέθυσος δέν θέλησε νά παρακούσει ἄλλο, καί ξεκίνησε μέ τά τέσσερα σχεδόν σέρνοντας. Σέ
κάποιο γειτονικό χωριό ὅπου σταμάτησε νά ξαποστάσει, μιά πονόψυχη γριούλα τόν πῆρε
νά μείνει τή νύχτα. Τοῦ ἔκανε μασάζ στά πόδια γιά νἀ ἁπαλύνει τόν πόνο του καί τόν ἔβαλε
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κοντά στή μεγάλη ρωσική σόμπα νά κοιμηθεῖ. Τή νύχτα ὁ ταξιδιώτης
αἰσθάνθηκε ἕνα εὐχάριστο μούδιασμα στά πόδια
του, καί διαπίστωσε πώς ἦταν σέ θέση νά σταθεῖ.
Τίς ἑπόμενες νύχτες τά πόδια του δυνάμωσαν
ἀκόμα περισσότερο. Ἔτσι, πρῶτα μέ δυό ραβδιά,
μετά μόνο μέ ἕνα, ἔφθασε στό Σερπούκοφ.
Ὅταν βρέθηκε στό μοναστήρι, διηγήθηκε
τίς ὀπτασίες του, καί ζήτησε νά κάνει παράκληση
στήν εἰκόνα ‘Τό ἀκένωτο Ποτήριο’. Κανείς ὅμως
ἐκεῖ δέν εἶχε ξανακούσει γιά εἰκόνα μ’ αὐτό τό
ὄνομα. Ἀρχίσαν νά ψάχνουν ἐδῶ κι ἐκεῖ, καί κάποιος θυμήθηκε μιά πού κρεμόταν σ’ ἕνα
διάδρομο πρός τό σκευοφυλάκιο, πού εἶχε τήν ἀπεικόνιση ἑνός ποτηρίου. Ὅταν τήν
ἐξέτασαν βρῆκαν μέ ἔκπληξη ὅτι στό πίσω μέρος ἦταν γραμμένο: ‘Τό Ἀκένωτο Ποτήριο’.
Ὅταν δέ ὁ φτωχός εἶδε στό τέμπλο τοῦ μοναστηριοῦ τήν εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Βαρλαάμ,
ἀμέσως ἀναγνώρισε τόν ὅσιο γέροντα πού ἐμφανιζόταν στόν ὕπνο του. Ἡ εἰκόνα τῆς
Θεοτόκου τοποθετήθηκε στό ναό, καί ἔψαλαν τήν παράκληση. Ἀπό τό Σερπούκοφ ὁ
ἄνθρωπος ἀναχώρησε τελείως θεραπευμένος. Δέν ἦταν μόνο τά παραλυμένα πόδια του
πού θεραπεύτηκαν, ἀλλά κυρίως, ἀπό τότε δέν ἔνοιωσε τήν ἐπιθυμία νά ξαναπιεῖ.
Τά νέα γιά τή θαυματουργή εἰκόνα διαδόθηκαν γρήγορα στήν πόλη καί σέ ὅλη τή
Ρωσία. Ἀπό τότε, ἀλκοολικοί μέ τίς οἰκογένειές τους ἔρχονται νά προσευχηθοῦν γιά
θεραπεία, καί πολλοί ἐπέστρεφαν γιά νά εὐχαριστήσουν τήν ἐλεήμονα Μητέρα τοῦ Θεοῦ
γιά τήν ταχεῖα βοήθειά της.
Ἔχει γραφεῖ εἰδικός παρακλητικός κανόνας, πού ψάλλεται γι’ αὐτούς πού ὑποφέρουν
ἀπό τό πάθος τοῦ ἀλκοολισμοῦ καί ἄλλα παρεμφερῆ πάθη. Ἡ ἐπέτειος τοῦ θαύματος
τιμᾶται στίς 5/18 Μαΐου. Ἡ εἰκόνα ἔγινε εὐρέως γνωστή τό 1878 ἀλλά τό περιστατικό
προφανῶς συνέβη νωρίτερα.2


Ὁ ἅγιος Μητροπολίτης Φιλάρετος τῆς Ν.Ὑόρκης, σέ ἕνα ἀπό τά κηρύγματά του3
ἀνέφερε τό ἑξῆς:
Ταξίδευε κάποτε ὁ ἅγιος Ἰωάννης (τῆς Κρονστάνδης) μέ τήν ἅμαξα καί δίπλα του
καθόταν μιά ἠλικιωμένη μοναχή πού τόν συνόδευε. Ξαφνικά ἡ μοναχή πρόσεξε πώς τό
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πρόσωπο τοῦ ἁγίου ἀλλοιώθηκε καί ὁ ἅγιος ἄρχισε νά προσεύχεται. Εἶχαν συναντήσει στό
δρόμο μιά κηδεία. Βλέποντας τήν ἐκφορά τοῦ νεκροῦ ὁ ἅγιος Ἰωάννης ἄρχισε νά κάνει τό
σταυρό του καί νά προσεύχεται. Ὅταν προσπέρασαν τήν κηδεία εἶπε ὁ ἅγιος στή μοναχή:
— Πόσο φοβερό εἶναι νά πεθάνει κανείς ἀλκοολικός.
— Γνώριζες τόν ἀποθανόντα, Πάτερ;
Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ἀπάντησε:
— Ὄχι, ἀλλά εἶδα δαίμονες νά χαίρονται γιά τήν καταστροφή του.
Μετά τήν διήγηση αὐτή ὁ Μητροπολίτης Φιλάρετος πρόσθεσε: «Γνωρίζετε, ἀδελφοί,
ὅτι περιγυριζόμαστε ἀπό φωτεινά, ἀγαθά πνεύματα, καί πρῶτα πρῶτα ἀπό τόν ἅγιο
Φύλακα Ἄγγελό μας, πού διαρκῶς μᾶς προασπίζεται, μᾶς σώζει ἀπό κινδύνους – καί μᾶς
ὁδηγεῖ σέ καλά ἔργα καί εὐγενεῖς ἐπιθυμίες. Ὡστόσο κακά, σκοτεινά πνεύματα ἐπίσης μᾶς
πολιορκοῦν. Εἶναι πολύ κοντά μας καί ἐνεργοῦν πάνω μας».4


Γράφει ὁ Ἔρνεστ Χέμινγουέη γιά τό πάθος τῆς μέθης:
«Ἀπ’ ὅλους τούς ἀνθρώπους ὁ πιό ἄθλιος εἶναι ὁ μέθυσος. Ὁ κλέφτης ὅταν δέν
κλέβει εἶναι σάν τούς ἄλλους. Ὁ ἐκβιαστής δέν κάνει στό σπίτι του τίποτα. Ὁ φονιάς,
ὅταν εἶναι σπίτι του, μπορεῖ νά πλύνει τά χέρια του. Ἀλλά ὁ μέθυσος βρωμάει καί
κάνει ἐμμετό στό ἴδιο τό κρεβάτι του καί καταστρέφει τά ὄργανά του μέ τό ἀλκοόλ».5


Ἔγινε κάποτε γιορτή σέ μιά Σκήτη καί πρόσφεραν σέ κάποιον Γέροντα ἕνα ποτήρι
κρασί. Τό ἐπέστρεψε ὅμως λέγοντας: “Πάρτε ἀπό μένα τόν θάνατο αὐτόν”. Τό εἶδαν καί
οἱ ἄλλοι ὁμοτράπεζοι καί οὔτε αὐτοί δέχθηκαν νά πιοῦν.6
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Πίνεις ἕνα ποτήρι, ἀδειάζει. Πίνεις δεύτερο ἀδειάζει κι αὐτό. Ὅσα
κι ἄν πιεῖς, γίνονται Πίθος τῶν Δαναΐδων. Ὅπως οἱ κόρες τοῦ Δαναοῦ, οἱ
Δαναΐδες, πού κατά τή μυθολογία καταδικάστηκαν μετά τόν θάνατό
τους καί τήν κάθοδό τους στόν Ἅδη νά μεταφέρουν καί νά ρίχνουν
αἰώνια νερό σέ ἕνα πιθάρι μέ τρύπες («τετρημένον πίθον»). Μιά μάταιη
ἐργασία· κόπος χωρίς τέλος. Αὐτό εἶναι τό πάθος τῆς μέθης, ὅπως καί
κάθε πάθος. Ἡ ἱκανοποίησή του τό κατευνάζει γιά λίγο, ἀλλά τήν
ἑπόμενη στιγμή αὐτό θεριεύει, ἐπιστρέφει πιό ἀπαιτητικό. Ἕνα τρύπιο
πιθάρι, πού τρώει καί χάνει αὐτό πού τρώει καί γυρεύει διαρκῶς
περισσότερα.7
Ἄν δέν εἶχε προνοητικούς περιορισμούς ἀπό τόν Δημιουργό μας ἡ κατασκευή τοῦ
στομαχιοῦ μας, ἕνα βαρέλι θά ἦταν μόνο ζήτημα χρόνου γιά νά ἀδειάσει!


Ὁ Ἐπίσκοπος Ἰγνάτιος Μπριαντσιανίνωφ ἐξηγεῖ γιατί τό κρασί, ἡ μέθη, εἶναι κάτι
κακό:
«Ὅταν ὁ ἀγωνιστής βρίσκεται ὑπό τήν ἐπήρεια τοῦ κρασιοῦ, στόν σκοτισμένο
καί ἐξασθενημένο νοῦ του εἰσβάλλουν εὔκολα οἱ νοητοί ἐχθροί. Καί ὁ νοῦς, μήν
ἔχοντας τή διαύγεια καί τή δύναμη νά παλέψει μαζί τους, παρασύρεται, δεμένος ἀπό
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τό κρασί, στό βάραθρο τῆς ἁμαρτίας! Ἐκεῖνος πού ἀγαπᾶ τό κρασί, ποτέ δέν θά
ἀξιωθεῖ νά λάβει καί, ἄν λάβει, νά διατηρήσει πνευματικά χαρίσματα».8
Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος μιλάει γιά ζωντανό-νεκρό πού χάνει τά αἰώνια
ἀγαθά:
«Τί εἶναι ἐλεεινότερο ἀπό τήν μέθη; Αὐτός πού μεθᾶ εἶναι νεκρός, καίτοι ζῆ·
εἶναι δαίμονας μέ τή θέλησή του, ψυχικό νόσημα ἀσυγχώρητο, πτώση γιά τήν ὁποία
δέν ὑπάρχει ἀπολογία, κοινή ἀσχημοσύνη τοῦ γένους μας. Καί τό μεγαλύτερο κακό
εἶναι ὅτι τό νόσημα αὐτό κάνει ἀπλησίαστον στούς
μεθύσους τόν οὐρανό καί δέν τούς ἀφήνει νά ἐπιτύχουν τά
αἰώνια ἀγαθά».9
Ἀντίθετα, στεφανώνονται αὐτοί πού τιθασσεύουν τόν
ἑαυτό τους, λέει ὁ ἅγιος Βενέδικτος:
«Θά ἔχουν ἰδιαίτερο μισθό αὐτοί πού μέ τή βοήθεια
τοῦ Θεοῦ παίρνουν δύναμη νά ἐγκρατεύονται ἀπό τό κρασί».10
Ὑπάρχει λοιπόν ἐναλλακτική λύση;... Ὑπάρχει. Ἰδού: «Τό νερό εἶναι τό μόνο ποτό γι'
αὐτόν πού εἶναι σοφός», λέει ἕνας ἀπό τούς ‘θύραθεν’!11
Ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος ἐπισφραγίζει:
«Τό νερό εἶναι τό ἄριστο ποτό, πού κρατᾶ τό μυαλό εὐδιάθετο».12
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