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Η ΠΟΊΜΑΝΤΊΚΗ ΑΓΚΑΛΊΑ  
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΊΑΣ  

ΣΤΑ ΚΑΡΚΊΝΟΠΑΘΗ ΠΑΊΔΊΑ ΤΗΣ 
(Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα  

κατά του καρκίνου)1

Η Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου καθιερώ-
θηκε το έτος 2000, με πρωτοβουλία της Διεθνούς 

Ένωσης για τον έλεγχο του καρκίνου και πραγματοποι-
είται κάθε χρόνο στις 4 Φεβρουαρίου .

Η λέξη καρκίνος από μόνη της προκαλεί φόβο και 
τρόμο . Δεν τολμούμε καν να την προφέρουμε .2 Τα πιο 
τρομακτικά συναισθήματα ξεπηδούν από μέσα μας, εί-
τε εμείς διαγνωσθούμε είτε ένας δικός μας άνθρωπος . 
Οι πιο απόκρυφοι φόβοι αναδύονται και παραμονεύ-
ουν . Κυρίαρχος είναι ο φόβος του πόνου και του θανά-
του . Παράλληλα αιωρούνται και βασανιστικά ερωτήμα-
τα που δοκιμάζουν την πίστη μας ή την εξαφανίζουν: 
«γιατί ο Θεός επιτρέπει αυτή τη φοβερή ασθένεια;» ή 
«πώς συμβιβάζεται η ύπαρξη του Θεού με την ύπαρ-

1 . Πρώτη δημοσίευση στην ιστοσελίδα http://anastasiosk .blogspot .
com, την 5η Φεβρουαρίου 2020 .

2 . Συνήθως χρησιμοποιούμε τις λέξεις «το κακό», «το ξορκισμέ-
νο», «παλιαρρώστια», «επάρατη νόσο» . Στις Η .Π .Α . εάν κάποιος 
διαγνωσθεί με καρκίνο, δεν αναφέρει καν το όνομα της ασθένειας, 
απλά λέει «έχω διαγνωσθεί-I have been diagnosed» .
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ξη του καρκίνου;» . Από την πατερική διδασκαλία μα-
θαίνουμε ότι, η ασθένεια είναι αποτέλεσμα της πτώ-
σης των πρωτοπλάστων . Οι πρωτόπλαστοι πλάσθηκαν 
τελείως υγιείς και ζούσαν «τὴν ἐν παραδείσῳ ἄλυπον 
καὶ ἀνώδυνον καὶ ἀμέριμνον ζωήν» .3 

Για να είμαστε ρεαλιστές, ο κύριος υπεύθυνος της 
εξάπλωσης του καρκίνου είναι αποκλειστικά ο άνθρω-
πος (μόλυνση περιβάλλοντος, κακή διατροφή, κάπνισμα, 
βεβαρημένο και στρεσογόνο εργασιακό περιβάλλον, ιο-
νίζουσα ακτινοβολία κ .α .) . Μην παραβλέπουμε το γε-
γονός ότι πολλές φορές ο καρκίνος μπορεί να προκλη-
θεί και από τη στάση μας απέναντι στη ζωή . Στάση 
καθαρά εγωιστική, αλαζονική, γεμάτη από ατελείωτες 
και ανεκπλήρωτες επιθυμίες, που προκαλούν μελαγχο-
λία και άγχος και πιθανόν καρκίνο .4 

Αυτό δε σημαίνει ότι ο Θεός δεν μπορεί να εξαλεί-
ψει την ασθένεια αυτή όπως και κάθε ασθένεια και 
κάθε κακό . Ασφαλώς και μπορεί, ως παντοδύναμος . 
Όμως ο Θεός επιτρέπει το κακό και το μεταποιεί σε 
καλό, σύμφωνα με τον άγιο Διονύσιο τον Αρεοπαγίτη .5 
Ο Θεός έχει τους λόγους του που επιτρέπει το κακό . 
Το κακό είναι αιτία για να αναπτύξει ο άνθρωπος αρε-
τές, όπως η υπομονή η καρτερικότητα, η αγάπη, η συ-
μπάθεια, αλλά είναι και αιτία να ανακαλύψει την προ-
σευχή και να ενισχύσει την πίστη του . Ποτέ μην ξεχνά-
με ότι το μεγαλύτερο κακό που συνέβη στην ανθρω-
πότητα είναι η σταύρωση του Θεανθρώπου . Από αυ-

3 . Αθανάσιος Αλεξανδρείας, Λόγος περὶ τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ 
Λόγου, ΕΠΕ, τ . 1ος, σ . 234 .

4 . Αιμιλιανός Σιμωνοπετρίτης (Αρχιμανδρίτης), Προσμονή Θεού-
Λόγοι περί Ασθενείας, Πόνου και Θανάτου, εκδ . Ίνδικτος, Αθήνα 
2018, σ . 22 .

5 . Διονύσιος Αρεοπαγίτης, Περί τῶν θείων ὀνομάτων, 4, 20, PG 
3, 717, « . . .καὶ ἔσται τὸ κακὸν . . . καὶ ὂν καὶ ἀγαθὸν ὂν καὶ ἀγαθῶν 
ποιητικόν» .
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τό όμως το μεγαλύτερο κακό, προέκυψε το μεγαλύτε-
ρο καλό, η ανάσταση του Χριστού, που προμηνύει και 
τη δική μας ανάσταση .

Το να ζούμε σε ένα περιβάλλον με λιγοστά προβλή-
ματα δεν μας εξασφαλίζει απαραίτητα την ευτυχία . 
Βλέπουμε, για παράδειγμα, ότι σε ανεπτυγμένες χώ-
ρες, όπως η Νορβηγία, όπου οι άνθρωποι δεν αντιμε-
τωπίζουν τα προβλήματα των κατοίκων χωρών του τρί-
του κόσμου, αυτοί να οδηγούνται σε παράλογα αδιέξο-
δα και με ευκολία να φτάνουν στην αυτοκτονία, παρό-
λο το υψηλό βιοτικό τους επίπεδο, σε αντίθεση με τους 
«υπανάπτυκτους», που αγωνίζονται να κρατηθούν στη 
ζωή, εν μέσω αναρίθμητων προβλημάτων .6

Ο καρκινοπαθής πονάει σωματικά και ψυχικά . Ο πό-
νος του καρκινοπαθούς είναι ένα μαρτύριο, υπερμαρτύ-
ριο θα λέγαμε, που αν αντιμετωπισθεί με πίστη, προ-
σευχή και υπομονή, οδηγεί σε μεγάλη πνευματική δόξα 
και επιβράβευση, σύμφωνα με τον ιερό Χρυσόστομο .7 
Όταν ένας καρκινοπαθής υπομένει τη φοβερή ασθένειά 
του για χάρη του Χριστού, για χάρη της βασιλείας των 
ουρανών, τότε οι ευλογίες του Θεού τον κατακλύζουν . 
Άλλωστε από την ασθένεια αυτή δεν ασθενούν μόνο 
«απλοί» και «ανώνυμοι» συνάνθρωποί μας, αλλά και 
μεγάλοι άγιοι . 

Δεν υπάρχει άγιος ή αγία της πίστεώς μας, που να 
μην πόνεσε στον επίγειο βίο του, που να μην διαπέ-
ρασαν τη σαρκική καρδιά τους αναρίθμητες ρομφαί-
ες . Κανένας άγιος δεν πέρασε καλά στον εγκόσμιο βίο 
του . Γιατί αυτό; Μήπως ο Θεός είναι σαδιστής ή πα-
ράλογος και τέρπεται με το να ταλαιπωρεί τα παι-

6 . Θεοδόσης Πελεγρίνης, Εισαγωγή στην Φιλοσοφία, εκδ . Πεδίο, 
Αθήνα 2010, σ . 70 .

7 . Ιωάννης ο Χρυσόστομος, Κατά Ἰουδαίων 8, ζ΄, PG 48,939 «ὅσῳ 
δὲ μείζων ὁ πόνος, τοσούτῳ καὶ ὁ στέφανος ἔσται λαμπρότερος» . 
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διά του; Κάθε άλλο . Ο Χριστός, ο αληθινός Θεός, θέ-
λει να δοθεί ολοκληρωτικά στον άνθρωπο, θέλει ο άν-
θρωπος να Τον κατανοήσει πλήρως . Για να κατανοή-
σει πλήρως ο άνθρωπος τον Χριστό οφείλει να βιώσει 
και τον πόνο που υπέστη ο Χριστός, τόσο επάνω στον 
σταυρό, όσο και κατά την κάθοδο και την παρουσία 
Του στον φρικτό Άδη .8 Ο Χριστός σε κανέναν άγιο, σε 
κανέναν πιστό, δεν θα στερήσει την τιμή της διανύσε-
ως της οδού Του και της γεύσεως του πόνου και της 
θλίψεως και διαμέσου αυτών της πανταχού παρουσίας 
Του, ακόμη και στα κατώτατα μέρη της γης .9 Επομέ-
νως να μην παραξενευόμαστε από το γεγονός ότι βι-
ώνουμε πόνο και θλίψη . Μόνο έτσι θα κατανοήσουμε 
πλήρως τον Κύριό μας Ιησού Χριστό . Μην ξεχνάμε ότι 
στα χρόνια της Παλαιάς Διαθήκης, ο ισραηλιτικός λα-
ός, για να φτάσει στη γη Χαναάν, στη γη της Επαγγε-
λίας, βίωσε πρώτα την αγωνία και τη σκληρότητα της 
ερήμου . Για να φτάσουμε στη Βασιλεία των ουρανών, 
θα χρειαστεί να περάσουμε από την έρημο του πόνου, 
της αγωνίας, της θλίψης . Όλα αυτά και ακόμη περισ-
σότερα τα προκαλεί ο καρκίνος .

Έχει ενδιαφέρον να παρουσιαστεί η αντιμετώπιση 
του καρκίνου από δύο σύγχρονους, δημοφιλείς και λα-
οφιλείς αγίους, που ασθένησαν και τελείωσαν τον επί-
γειο βίο τους από την ασθένεια αυτή . Πρόκειται για 
τους αγίους Νεκτάριο και Παΐσιο .

8 . Εφεσ . 4, 8-10 «διὸ λέγει· ἀναβὰς εἰς ὕψος ᾐχμαλώτευσεν 
αἰχμαλωσίαν καὶ ἔδωκε δόματα τοῖς ἀνθρώποις . τὸ δὲ ἀνέβη τί 
ἐστιν εἰ μὴ ὅτι καὶ κατέβη πρῶτον εἰς τὰ κατώτερα μέρη τῆς γῆς; ὁ 
καταβὰς αὐτός ἐστι καὶ ὁ ἀναβὰς ὑπεράνω πάντων τῶν οὐρανῶν, ἵνα 
πληρώσῃ τὰ πάντα .

9 . Ζαχαρίας Ζαχάρου (Αρχιμανδρίτης), Πιστοί στη Διαθήκη της 
Αγάπης-Τα τρία στάδια της Πνευματικής Ζωής στη θεολογία του 
Γέροντος Σωφρονίου, εκδ . Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Έσσεξ Αγ-
γλίας, Έσσεξ 2017, σ . 275 .
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Ο άγιος Νεκτάριος διαγνώστηκε με καρκίνο του 
προστάτη . Πονούσε φοβερά . Δεν υπάκουε στις παρα-
κλήσεις των ιατρών να εισαχθεί σε νοσοκομείο, για να 
του γίνει η προσήκουσα θεραπεία . Αντίθετα υπέμεινε 
με εκπληκτική υπομονή τους πόνους και αμέσως συνέ-
ταξε την διαθήκη του, δείχνοντας το ανδρείο του φρό-
νημα . Λίγους μήνες πριν την κοίμησή του (Αύγουστος 
1920), προαισθανόμενος το τέλος της ζωής του, επι-
σκέφθηκε στην Αίγινα το μοναστήρι της Χρυσολεόντισ-
σας . Προσκύνησε τη θαυματουργή εικόνα της Παναγί-
ας, προσευχήθηκε θερμά και ευλόγησε τα τέσσερα ση-
μεία του ορίζοντα . 

Τελικά στις 20 Σεπτεμβρίου 1920, πείθεται και ει-
σάγεται στο Αρεταίειο Νοσοκομείο . Παρότι είναι Αρχι-
ερέας, νοσηλεύεται ως απλός μοναχός, σε θάλαμο Γ΄ θέ-
σης (απορίας)-το μεγαλείο της ταπείνωσής του . Ο άγι-
ος Νεκτάριος υπέμεινε για πενήντα ημέρες τους πό-
νους του καρκίνου χωρίς να διαμαρτυρηθεί . Προσευχό-
ταν καθημερινά και κοινωνούσε πάντα, όταν ο ιερέας 
του νοσοκομειακού παρεκκλησίου του αγίου Γεωργίου 
τελούσε Θεία Λειτουργία . Παρέδωσε το πνεύμα του το 
βράδυ της Κυριακής 8 Νοεμβρίου 1920, περίπου στις 
22 .30 .10 Από την ώρα εκείνη και μέχρι σήμερα αλλά και 
για πάντα, τα θαύματα του αγίου Νεκταρίου, κυρίως 
σε καρκινοπαθείς, είναι αναρίθμητα .

Από τον καρκίνο ασθένησε και ο άγιος Παΐσιος . 
Όταν του ανακοίνωσαν οι γιατροί ότι πάσχει από καρ-
κίνο, ήταν τόση η χαρά του, που είχε διάθεση για χο-
ρό, λέγοντας ότι εβδομήντα χρόνια είναι αρκετά για να 
ζήσει κάποιος .11 Δε σταμάτησε να κοπιάζει, να εργάζε-

10 . Σοφοκλής Δημητρακόπουλος, Ο Άγιος Νεκτάριος Πενταπόλε-
ως-Ιστορική βιογραφία βασισμένη σε αυθεντικές πηγές», χ .ε ., Αθήνα 
1998, σ .σ . 306-308 .

11 . Ο Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης, εκδ . Ιερόν Ησυχαστήριον «Ευαγ-
γελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος», Βασιλικά Θεσσαλονίκης 2015, σ . 531 .
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ται και να κάνει μετάνοιες, μέχρι τον τελευταίο μήνα 
της ζωής του . Πολλές φορές οι γιατροί τον ρωτούσαν 
πως να αντιμετωπίζουν τους καρκινοπαθείς . Τους συμ-
βούλευε να τους ενημερώνουν για την κατάστασή τους, 
να τους προτρέπουν να εξομολογούνται και να κοινω-
νούν, διότι η Θεία Κοινωνία είναι το πιο ισχυρό φάρμα-
κο .12 Είναι αποδεδειγμένο ότι όταν το ιατρικό και πα-
ραϊατρικό προσωπικό ενδιαφέρεται για τις πνευματι-
κές και θρησκευτικές ανάγκες του καρκινοπαθούς, τό-
τε ο ασθενής ανταποκρίνεται θετικότερα στη θεραπεία 
και η ποιότητα της ζωής του καλυτερεύει, ακόμα και 
στο τελικό στάδιο της ασθένειας .13 

Ο άγιος προσευχόταν καθημερινά με πολλή πίστη 
στο Θεό να του δώσει υπομονή . Δεν προσευχόταν να 
θεραπευτεί από τον καρκίνο . Έλεγε χαρακτηριστικά: 
«Τί; Να κοροϊδεύουμε τον Θεό; Αφού εγώ ζήτησα να 
μου δώσει αυτή την αρρώστια» .14 Υπέμεινε μέχρι το τέ-
λος τους φοβερούς και αφόρητους πόνους του καρκί-
νου . Η τελευταία του νύχτα ήταν η πιο μαρτυρική . Δεν 
τον έπιαναν ακόμα και τα πιο ισχυρά παυσίπονα . Με 
το δεξί του χέρι έκανε το σημείο του σταυρού, ενώ με 
το αριστερό έκανε κινήσεις σαν να «τραβούσε» κομπο-
σκοίνι . Επανέλαβε τρεις φορές τη λέξη «μαρτύριο» .15

Ο άγιος γέροντας Παΐσιος κοιμήθηκε στο μοναστήρι 
της Σουρωτής στις 12 Ιουλίου 1994, ημέρα Τρίτη και 
ώρα 11 το πρωί . Στον τάφο του γράφτηκε ένα ποίη-
μα που το είχε συνθέσει ο ίδιος: «Εδώ τελείωσε η ζωή, 

12 . ό .π ., σ .σ . 534-535 .
13 . Tracy Anne Balboni et al ., “Provision of Spiritual Care to Patients 

with advanced Cancer: Assosiations with Medical Care and Quality of 
Life near Death”, Journal of Clinical Oncology, (2010), 28,3, 445-452, 
εδώ 447 .

14 . Ιερομόναχος Ισαάκ, Βίος Γέροντος Παϊσίου του Αγιορείτου, 
Άγιον Όρος 2004, σ . 343 .

15 . Ο Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης, ό .π ., σ . 554 .
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εδώ και η πνοή μου, εδώ το σώμα θα θαφτεί θα χαί-
ρει κι η ψυχή μου . Ο Άγιός μου κατοικεί, αυτό είναι 
τιμή μου . Πιστεύω Αυτός θα λυπηθεί την άθλια ψυχή 
μου . Θα εύχεται στον Λυτρωτή να χω την Παναγιά μα-
ζί μου» .16

Ο ρόλος του ποιμένα και κυρίως του πνευματικού 
στην αντιμετώπιση του καρκινοπαθούς και της οικογε-
νείας του είναι σημαντικός . Ο πνευματικός δεν θα πε-
ριορισθεί σε μια απλή και ανούσια ανταλλαγή πληρο-
φοριών για την ασθένεια και την κατάσταση του ασθε-
νούς και της οικογενείας του, αλλά θα επικεντρωθεί 
στην πνευματική υποστήριξη αυτών . Ο καρκινοπαθής 
έχει ανάγκη από ένα ανθρώπινο στήριγμα, που θα γίνει 
η κλίμακα για να φτάσει στο Θεϊκό στήριγμα . Ο ποιμέ-
νας με την προσευχή, την υπομονή και την αγάπη του, 
θα προσπαθήσει να μεταδώσει στον καρκινοπαθή την 
πεποίθηση, ότι η ασθένειά του δεν είναι ισοδύναμη με 
την καταστροφή και τον θάνατο . Δεν θα τον ξεγελάσει 
με ψεύτικες ελπίδες και βεβαιότητες περί θαυματουρ-
γικής θεραπείας,17 αλλά θα τον βεβαιώσει ήρεμα και 
γαλήνια ότι με την πίστη στον Χριστό και στους αγί-
ους, καμία ασθένεια δεν είναι αθεράπευτη . Μπορεί να 
αναφέρει και παραδείγματα θεραπείας καρκινοπαθών 
από αγίους και να τονίσει, ότι υπάρχουν άγιοι και αγί-
ες που επιτελούν αναρίθμητες θεραπείες καρκινοπα-
θών ασθενών, όπως οι άγιοι Νεκτάριος, Εφραίμ της Νέ-
ας Μάκρης, Ραφαήλ, Παΐσιος, Παρθένιος, Σάββας, Πα-
τάπιος, Πορφύριος και οι αγίες Αγάθη και Συγκλητική 
(καρκινοπαθής ούσα) .

Ο καρκίνος δίνει την ευκαιρία σε ανθρώπους που 
δεν είχαν πνευματικές αναζητήσεις ή είχαν μια ρηχή 

16 . Ιερομόναχος Ισαάκ, ό .π ., σ .σ . 349-351 . 
17 . π . Αδαμάντιος Αυγουστίδης, Ποιμένας και Θεραπευτής, εκδ . 

Ακρίτας, Αθήνα 1999, σ . 75 .
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και επιφανειακή σχέση με την Εκκλησία, να αναθεω-
ρήσουν πολλές από τις απόψεις τους και να αρχίσουν 
να βλέπουν τη ματαιότητα της ζωής, σκεπτόμενοι πλέον 
μεταφυσικά . Ο φωτισμένος ποιμένας θα εκμεταλλευτεί 
πνευματικά τέτοιες περιπτώσεις ασθενών, για να τους 
οδηγήσει στη σωτηρία . Θα τους μιλήσει για τον Σω-
τήρα Χριστό, (διότι ο λόγος του Θεού δεν πρέπει να 
αποκρύπτεται), πάντα με διάκριση και αγάπη και ποτέ 
κηρυγματικά και υπερφίαλα . Η αγάπη, η υπομονή και 
η στοργή του ποιμένα είναι αδύνατο να αφήσει ασυ-
γκίνητο και τον σκληρότερο άνθρωπο, χωρίς βέβαια να 
αποκλείονται οι εξαιρέσεις . 

Πάντα ο ποιμένας, αλλά και ο λαϊκός συνεργάτης 
του ή ο κάθε εθελοντής, οφείλουν να μεταδίδουν το θε-
ϊκό μήνυμα, ότι μόνο ο Χριστός μπορεί να μας αναγεν-
νήσει πνευματικά,18 να μας οδηγήσει στην αλήθεια και 
έτσι να ενεργοποιηθούν τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύ-
ματος, τα οποία λάβαμε κατά την τέλεση του ιερού μυ-
στηρίου του Βαπτίσματος .19 Ο Χριστός, παρότι θερά-
πευσε αναρίθμητους ασθενείς, έθρεψε χιλιάδες πεινα-
σμένους, ακόμη ανέστησε νεκρούς, εντούτοις όλα αυτά 
τα σημεία δεν αποτελούσαν το θεμέλιο της διακονίας 
του .20 Ο Χριστός ενδιαφέρεται περισσότερο να σηκώ-
νει τα βάρη και τις ασθένειές μας και να μας αναπαύ-
ει, παρά να μας λύνει όλα τα προβλήματα .21

18 . Ιωάν. 3, 5-6 «ἀπεκρίθη Ἰησοῦς· Ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι, ἐὰν μή 
τις γεννηθῇ ἐξ ὕδατος καὶ Πνεύματος, οὐ δύναται εἰσελθεῖν εἰς τὴν 
βασιλείαν τοῦ Θεοῦ . τὸ γεγεννημένον ἐκ τῆς σαρκὸς σάρξ ἐστιν, καὶ 
τὸ γεγεννημένον ἐκ τοῦ Πνεύματος πνεῦμά ἐστι» . 

19 . Γαλ . 5, 22-23 «ὁ δὲ καρπὸς τοῦ Πνεύματός ἐστιν ἀγάπη, χαρά, 
εἰρήνη, μακροθυμία, χρηστότης, ἀγαθωσύνη, πίστις, 23 πρᾳότης, 
ἐγκράτεια» .

20 . Butler Sarah, Caring Ministry-A Contemplative Approach to Pastoral 
Care, The Continuum Publishing Group Inc, New York 1999, σ . 140 .

21 . Ματθ. 11, 28-30 «Δεῦτε πρός με πάντες οἱ κοπιῶντες καὶ 
πεφορτισμένοι, κἀγὼ ἀναπαύσω ὑμᾶς . ἄρατε τὸν ζυγόν μου ἐφ’ ὑμᾶς 
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Πολλοί καρκινοπαθείς, μαζί με τις οικογένειές τους, 
με την αρωγή των ποιμένων ή των λαϊκών εθελοντών, 
που τους παρέπεμψαν με την διακονία τους στους ποι-
μένες της Εκκλησίας, γνώρισαν τον Χριστό στο κρεβά-
τι του πόνου, αλείφτηκαν με το ευλογημένο λάδι του 
Ευχελαίου, εξομολογήθηκαν, κοινώνησαν, συμφιλιώθη-
καν με τους εχθρούς τους και αναχώρησαν έτοιμοι για 
την ουράνια Βασιλεία . Πολλοί από αυτούς θεραπεύτη-
καν από τον καρκίνο και έγιναν πλέον οι πιστότεροι 
και συνεπέστεροι βοηθοί στο ποιμαντικό έργο της Εκ-
κλησίας .

καὶ μάθετε ἀπ’ ἐμοῦ, ὅτι πρᾷός εἰμι καὶ ταπεινὸς τῇ καρδίᾳ, καὶ 
εὑρήσετε ἀνάπαυσιν ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν· ὁ γὰρ ζυγός μου χρηστὸς καὶ 
τὸ φορτίον μου ἐλαφρόν ἐστιν» .


