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 αγκόσμια ὕψωση τοῦ τιμίου 
καὶ ζωοποιοῦ Σταυροῦ! Ἡ  -
μέρα ἱερὰ καὶ ἁγία! Ἡ  -
μέρα ξεχωρι στὴ 

ἀνά  μεσα σὲ τόσες ἄλλες 
τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους! 
Ἡμέρα κατὰ τὴν ὁποία 
ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία 
προβάλλει ἐνώπιον 
τοῦ πληρώματος τῶν 
πιστῶν μελῶν της τὸ 
ὄργανο τῆς καταδίκης 
καὶ θανατώσε ως τοῦ ἐν-
ανθρωπήσαντος Υἱοῦ 
καὶ Λόγου τοῦ Θε  οῦ. 
Τὴν ἕως θανάτου ἀ    πό δειξη 
τῆς ἀγάπης του, τοῦ ἀρ   χη  γοῦ 
καὶ χορηγοῦ τῆς ζωῆς, πρὸς τὸν ἄν-
θρωπο.

Τὸν ὑψώνει σὲ θέα καὶ προσκύ -
νηση, ὅπως τότε ἀπὸ τὸν Πα   τριάρ-
χη Ἱεροσολύμων. Ἡ ὕψωση αὐτὴ 
δὲν εἶναι μόνο μιὰ ἁπλὴ ἀνάμνηση 
τῆς θαυματουρ γοῦ ἀνευρέ-
σεώς του στὸν λόφο τοῦ 
Γολγοθᾶ ἀπὸ τὴν ἁγία 

Ἑλένη. Εἶναι καὶ πηγὴ χάριτος, δυνά με-
ως καὶ ζωῆς.

Ἀφότου ἡ ἀνθρώπινη μα  -
νία κάρφωσε πάνω στὸ

Σταυρὸ τὸν Κύριον ἡ-
    μῶν Ἰησοῦν Χριστόν, ὁ
 Σταυ ρὸς ἀπὸ ὄργανο 
καταδίκης καὶ θανάτου 
ἔγινε μέσο χάριτος καὶ
πηγῆς ζωῆς. Ἀπὸ κα-
τάρα μετατράπηκε σὲ

εὐλογία. Ἀπὸ πη  γὴ
πόνου καὶ ὀδύνης σὲ 

σύμβολο χαρᾶς καὶ εὐ    -
φροσύνης. Ἔκ  τοτε καὶ 

μέσα στὴν ὑπερδισ  χι λιε -
τὴ ζωὴ τῆς ἁγίας μας Ἐκ κλη-

σίας ὁ Τίμιος Σταυρὸς σφρα  γίζει δι-
αρκῶς τὴ ζωὴ τῶν πιστῶν. Τὸ πρῶ-
το Μυστήριο τῆς εἰσόδου μας στὴν 
ἁγία Ἐκκλησία, τὸ ἅ γιο Βά       πτισμα, 

ἐπιτελεῖται μὲ τὴν ἐπίκληση τοῦ Ἁ   γί -
ου Πνεύματος καὶ τὸ σφράγισμα τοῦ

ὕδατος διὰ τοῦ Τιμίου Σταυ-
ροῦ. Παρόμοια καὶ τὰ Τίμια
Δῶρα στὴ θεία Εὐχαρι-
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στία σταυροειδῶς εὐλογοῦν ται. Καὶ ὅ- 
λες οἱ εὐλογίες τῆς Ἐκκλησίας μας τε-
λοῦν ται μὲ τὸν τύπο τοῦ Σταυροῦ. Ὁ 
Τίμιος Σταυρὸς σφραγίζει διαρκῶς τὴ 
ζωὴ τοῦ πιστοῦ. Ἀπὸ τὴν ὥρα ποὺ θὰ 
γεννηθεῖ ὣς τὴ στιγμὴ ποὺ θὰ ἐναπο-
τεθεῖ τὸ φθαρτό του σῶμα στὴν τε λευ-
ταία ἐπὶ τῆς γῆς κατοικία του. 

Πλέον ὁ Σταυρὸς καθίσταται σύμβολο 
ζωῆς, ὁδοδείκτης ποὺ μᾶς φανερώνει 
ἕνα δρόμο· μιὰ πορεία ζωῆς. Καὶ ὅ   πως
δὲν νοεῖται τὸ ἔργο τοῦ Χριστοῦ χωρὶς
τὴ συμμετοχή του στὸν διὰ τοῦ Σταυ-
ροῦ θάνατο, ἔτσι δὲν νοεῖται καὶ ἡ ζωὴ
τοῦ πιστοῦ χωρὶς συμμετοχὴ στὸ Σταυ -
ρὸ τοῦ Χριστοῦ. Γι’ αὐτὸ καὶ ὅ,τι κάνει 
ὁ χριστιανὸς ἐμπνεόμενος καὶ κα   θοδη-
γούμενος ἀπὸ τὸ πνεῦμα τοῦ Σταυροῦ, 
εἶναι ἀληθινὰ χριστιανικό, ἐνῶ ὅ,τι ἐνερ-
γεῖ χωρὶς τὸ πνεῦμα τοῦ Σταυ ροῦ τοῦ 
Χριστοῦ, εἶναι ἐγωιστικὸ καὶ φίλαυτο 
καὶ ἔξω ἀπὸ τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ.

Ὁ Σταυρὸς εἶναι ὁ κλῆρος μας. Τὸ φῶς 
στὴν πορεία τῆς ζωῆς μας. Τὸ ση  μεῖο 
ἀναφορᾶς στὸν τρόπο τῆς ζωῆς μας.
Εἶναι ἡ οὐσία τῆς Ὀρθοδόξου πί  στεώς 
μας καὶ τῆς χριστιανικῆς ζωῆς. Καὶ τοῦ-
το διότι ἐπάνω στὸ Σταυρὸ ὁ Χριστὸς 
ἐπανέφερε τὸν ἄνθρωπο στὸν μοναδι-
κὸ προορισμό του. Διόρθωσε μὲ τὴν τέ -
λεια ἕως θανάτου ὑπακοή Του, τὴν ἀνυ -
πακοὴ καὶ ἐπανάσταση τῶν πρωτο -
πλάστων, ἕνεκα τῆς ὁποίας οὐσι  α στικὰ 
ὁ ἄνθρωπος χωρίσθηκε ἀπὸ τὸν Θεό.

Γι’ αὐτὸ καὶ κάθε πιστὸς χριστιανὸς 
δὲν μπορεῖ νὰ ζήσει διαφορετικὰ καὶ ἔ  -
ξω ἀπὸ τὸ πνεῦμα τῆς θυσίας καὶ τοῦ 
Σταυροῦ τοῦ Κυρίου μας. Σταυρὸς  οὐ  -
σιαστικὰ γιὰ τὸν καθένα μας ση μαίνει:  
Ὑπομένω μὲ πίστη. Σταυρώ νω,  νε κρώ-
νω τὰ πάθη καὶ τὶς ἀδυναμίες μου. Ἀρ-
νοῦμαι τὸ νοσηρὸ καὶ ἁμαρτωλὸ καὶ 
φίλαυτο θέλημά μου. Ἀγωνίζομαι τὸν 
σκληρὸ ἀγώνα τοῦ Χριστοῦ μὲ ἐλπίδα. 
Ζῶ ἐσταυρωμένη ζωή.

❁   ❁   ❁
Στὴν ἐκκοσμικευμένη καὶ ὑλιστικὴ ἐ   -

ποχή μας· στὴν καταναλωτικὴ καὶ εὐ  -
δαι μονιστικὴ κοινωνία μας· στὴν ἐπο    χὴ 
τῶν ἀνέσεων καὶ τῶν πάσης φύσε ως 
ἀπολαύσεων ὁ Τίμιος Σταυρὸς  ὑπο τι-
μᾶται ἀπὸ τοὺς πολλοὺς ὡς ἕνα ἁπλὸ 
κόσμημα ἢ χαρα  κτη ριστικὸ  σύμ βολο. 
Καὶ ὅμως ἰδιαίτερα στὴ σημε ρι νὴ ἐποχὴ 
καὶ στὶς σύγχρο  νες συν θῆ κες εἶναι ἀ-
νάγκη νὰ συνειδητοποιήσουμε ὅτι εἶναι 
ἔκπτωση καὶ παρα χάραξη νὰ ζοῦμε 
χω ρὶς νὰ σηκώνουμε μὲ ὑπομονή, πί-
στη καὶ καρτερία τὸν προσωπικό μας 
σταυρό· χωρὶς νὰ μᾶς στοιχίζει ἡ ζωὴ 
τοῦ Εὐαγγελίου· χωρὶς νὰ εἴμαστε πι-
στοὶ ἀκόλουθοι καὶ μαθητὲς στὰ πόδια 
τοῦ ἐσταυρωμένου Κυ ρίου. Ἂς μαθη-
τεύουμε λοιπὸν στὸ μέγι στο καὶ φρι-
κτὸ ὑπόδειγμα τοῦ σταυρι κοῦ του θα-
νάτου, γιὰ νὰ ἀξιωθοῦμε ἔτσι νὰ συμμε-
τάσχουμε καὶ στὴ ζωηφόρο Ἀνάστασή 
του.

Γεωργίου Γ. Ψαλτάκη
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Παρουσιάζονται μὲ ἁπλότητα καὶ συντομία τὰ ἱερὰ Μυστήρια 
τῆς Ἐκκλησίας μας, διαμέσου τῶν ὁποίων μεταδίδεται ἡ θεία Χάρη 
στοὺς πιστούς. Γίνεται λόγος γιὰ τὸ πῶς ἱδρύθηκαν, γιὰ τὴ σημασία 
ποὺ ἔχουν ὅλα ὅσα τελοῦνται σ’ αὐτὰ καὶ γιὰ τὴ σπουδαιότητά τους 
στὴν πνευματική μας ζωή. Σελίδες 153. Τιμᾶται 4  ̦.

Ἔκδοση δεύτερη
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(Μετὰ τὴν  Ὕψωσιν)

1. � �Σ��Σ ��� ��	��
Στὸ ἀποστολικὸ ἀνάγνωσμα τῆς Κυρια-

κῆς μετὰ τὴν ἑορτὴ τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τι-
μίου Σταυροῦ, ὁ ἀπόστολος Παῦλος ἀ-
     πο λο γεῖται ἀπέναντι σὲ πολλοὺς Ἰουδαί -
ους ἐπικριτές του, οἱ ὁποῖοι τὸν κατηγο-
ροῦσαν ὅτι ἐγκατέλειψε τὸν ἰουδαϊκὸ νό-
μο. Καὶ λέει:

Ἐπειδὴ μάθαμε ἀπὸ τὴν προσωπική 
μας πείρα ὅτι ὁ ἄνθρωπος δὲν μπορεῖ νὰ 
σω θεῖ μὲ τὴν τήρηση τῶν διατάξεων  τοῦ 
μω   σαϊκοῦ νόμου ἀλλὰ μόνο μὲ τὴν πίστη  
στὸν Ἰησοῦ Χριστό, κι ἐμεῖς πιστεύσαμε σ’ 
Αὐτὸν γιὰ νὰ σωθοῦμε ἀπὸ τὴν πίστη στὸν 
Χριστὸ καὶ ὄχι ἀπὸ τὰ ἔργα τοῦ νόμου. 
 Διότι, ὅπως ἀναφέρεται στοὺς Ψαλμούς, 
μὲ τὰ ἔργα τοῦ νόμου δὲν θὰ σωθεῖ κανέ-
νας ἄνθρωπος. Ἀλλὰ ἐὰν ὑποθέσουμε ὅτι 
ἡ τήρηση τοῦ μωσαϊκοῦ νόμου εἶναι ἐπι-

βεβλημένη καὶ συνεπῶς ἐμεῖς ποὺ τὸν ἀ  -
φήσαμε ἁμαρ τήσαμε, τότε γεννιέται τὸ ἄ   -
τοπο ἐρώτημα: Ἄρα ὁ Χριστὸς μᾶς ὁδη γεῖ 
στὴν ἁμαρτία, ἀφοῦ μᾶς ὤθησε νὰ ἀφή-
σουμε τὸν νόμο; Μὴ συμβεῖ νὰ ποῦμε μιὰ 
τέτοια βλασφημία. Διότι, ἂν ἐκεῖνα ποὺ κα-
τάργησα ὡς ἀνώφελα, αὐτὰ πάλι τὰ τηρῶ 
ὡς ἀναγκαῖα, ἀπο δεικνύω τὸν ἑαυτό μου 
παραβάτη· διότι βεβαιώνω ἔμπρακτα ὅτι 
ἔκανα λάθος ποὺ ἄφησα τὸ νόμο· καὶ ἁ  -
μάρτησα ὅταν προτίμησα τὴ σωτηρία ποὺ 
δίνει ὁ Χριστός. Ὅμως δὲν ἁμάρτησα. «Ἐ   -
γὼ γὰρ διὰ νόμου νόμῳ ἀπέθανον, ἵνα 
Θεῷ ζήσω». Ἐγὼ μὲ κριτήριο τὸ μωσαϊκὸ  
νόμο, ποὺ τιμωρεῖ μὲ θά νατο κάθε παρα-
βάτη του, πέθανα ὡς πρὸς τὸν νόμο, γιὰ 
νὰ ζήσω γιὰ τὴ δόξα τοῦ Θεοῦ. 

Βέβαια ἐμεῖς σήμερα δὲν μποροῦμε νὰ 
κατανοήσουμε τί σήμαινε γιὰ τὸν ἀπόστο-
λο Παῦλο αὐτὴ ἡ ἐπιλογή του. Ἦταν ἕνας 
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Τροφίμου, Σαββατίου,

Δορυμέδοντος μαρτύρων

Ἦχος πλ. δ΄ –  Ἑωθινὸν ΣΤ΄

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Γαλ. β΄ 16-20

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ

 Μάρκ. η΄ 34 - θ΄ 1

A  δελφοί, εἰδότες ὅτι οὐ δικαιοῦται ἄνθρωπος ἐξ ἔργων νόμου ἐὰν μὴ διὰ 
πίστεως ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, καὶ ἡμεῖς εἰς Χριστὸν ᾿Ιησοῦν ἐπιστεύσαμεν, 
ἵνα δικαιωθῶμεν ἐκ πίστεως Χριστοῦ καὶ οὐκ ἐξ ἔργων νόμου, διότι οὐ 

δικαιωθήσεται ἐξ ἔργων νόμου πᾶσα σάρξ. εἰ δὲ ζητοῦντες δικαιωθῆναι ἐν 
Χριστῷ εὑρέθημεν καὶ αὐτοὶ ἁμαρτωλοί, ἆρα Χριστὸς ἁμαρτίας διάκονος; 
μὴ γένοιτο. εἰ γὰρ ἃ κατέλυσα ταῦτα πάλιν οἰκοδομῶ, παραβάτην ἐμαυτὸν 
συνίστημι. ἐγὼ γὰρ διὰ νόμου νόμῳ ἀπέθανον, ἵνα Θεῷ ζήσω. Χριστῷ 
συνεσταύρωμαι· ζῶ δὲ οὐκέτι ἐγώ, ζῇ δὲ ἐν ἐμοὶ Χριστός· ὃ δὲ νῦν ζῶ ἐν σαρ-
κί, ἐν πίστει ζῶ τῇ τοῦ υἱοῦ τοῦ Θεοῦ τοῦ ἀγαπήσαντός με καὶ παραδόντος 
ἑαυτὸν ὑπὲρ ἐμοῦ.    
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Ἰουδαῖος, ξακουστὸς νομοδιδάσκαλος καὶ 
τηρητὴς τῶν ἰουδαϊκῶν παραδόσεων. Καὶ 
τὰ ἐγκατέλειψε ὅλα αὐτά, ἀπαρνήθηκε 
μιὰ παράδοση αἰώνων καὶ μιὰ νοοτροπία  
 συν υφασμένη μὲ τὴ ζωὴ τοῦ ἔθνους του. 
Αὐ τὸ ὅμως ἦταν ἐπανάσταση γιὰ τὴν ἐπο-
χὴ  ἐκείνη. Καὶ τοῦ στοίχισε τὴν ἴδια του τὴ 
ζωή. 

Καὶ στὸ ἀποστολικὸ αὐτὸ ἀνάγνωσμα 
τεκμηριώνει τὴν ἐπιλογή του αὐτὴ βασι-
σμένος στὸν ἴδιο τὸν νόμο καὶ κάνοντας 
κυρίως τὸν ἑξῆς συλλογισμό: Ὁ νόμος τῆς 
Παλαιᾶς Διαθήκης ἦταν καλός, ἀλλὰ δὲν 
ἔδινε στοὺς ἀνθρώπους καὶ τὴ χάρη καὶ 
τὴ δύναμη νὰ τὸν τηρήσουν. Κι ἐπιπλέ-
ον τιμωροῦσε μὲ θάνατο κάθε παραβά-
τη τῶν ἐντολῶν του. Ποιὸς ὅμως Ἰουδαῖος 
θὰ μποροῦσε νὰ τηρήσει ὅλες τὶς διατάξεις 
τοῦ μωσαϊκοῦ νόμου; Κανείς.  Ἄρα λοιπόν, 
κανεὶς δὲν μποροῦσε νὰ σωθεῖ τηρών τας 
τὶς διατάξεις αὐτές, καὶ μάλιστα ὅπως τὶς 
ἑρμήνευαν οἱ νομοδιδάσκαλοι. Σύμφω να 
δὲ μὲ τὶς διατάξεις τοῦ νόμου ἔπρεπε νὰ 
θανατωθεῖ κάθε παραβάτης του. Ἀφοῦ 
λοιπόν, λέει ὁ θεῖος Παῦλος, οὕτως ἢ ἄλ -
λως ἦταν χαμένος καὶ καταδικασμένος σὲ 
θάνατο ὡς πρὸς τὸν νόμο, γιατί νὰ τὸν ἀ  -
κο λου θεῖ; Γιατί  νὰ τη ρεῖ τὶς διατάξεις του, 
ἀφοῦ δὲν θὰ τὸν ὁδη γοῦσαν στὴ σωτηρία; 
Αὐτὸς ἤθελε πά νω ἀπ’ ὅλα τὴ σωτηρία 
του, γιὰ νὰ ζεῖ μὲ τὸν Θεὸ αἰωνίως.

 
2. � �
� 
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Ὁ ἅγιος Ἀπόστολος στὴ συνέχεια μᾶς 
περιγράφει μέσα ἀπὸ τὴν προσωπική  του 
ἐμπειρία τὸ μυστήριο τῆς νέας ἐν Χρι στῷ 
ἐσταυρωμένης καὶ ἀναστημένης ζω ῆς. Λέ -
ει λοιπόν: Μὲ τὸ Βάπτισμα ἔχω σταυρω-
θεῖ κι ἔχω πεθάνει μαζὶ μὲ τὸν Χριστό.  
Κι ἀφοῦ εἶμαι πεθαμένος, δὲν ἔχει πλέ ον  
καμία ἰσχὺ γιὰ μένα ὁ νόμος. Ἔγινα κοι-
νωνὸς τοῦ σταυρικοῦ θανάτου τοῦ Χρι-
στοῦ. «Ζῶ δὲ οὐκέτι ἐγώ, ζῇ δὲ ἐν ἐμοὶ Χρι-
στός». Δὲν ζῶ πλέον ἐγώ, ἀλλὰ ζεῖ μέσα 
μου ὁ Χριστός. Καὶ τὴ ζωὴ ποὺ ζῶ, τὴ ζῶ 

ἐμπνεόμενος ἀπὸ τὴν πίστη στὸν Υἱὸ τοῦ 
Θεοῦ, ὁ Ὁποῖος μὲ ἀγάπησε καὶ παρέδω-
σε τὸν Ἑαυτό του σὲ θάνατο γιὰ τὴ σωτη-
ρία μου.  

Βέβαια εἶναι πολὺ δύσκολο νὰ ἐξηγήσει 
κανεὶς μέσα σὲ λίγες γραμμὲς τὸ μυστή-
ριο τῆς νέας ἐν Χριστῷ ζωῆς ποὺ ζοῦσε 
ὁ ἀπ. Παῦλος. Ἂς περιγράψουμε ἐδῶ σὲ 
γενι κὲς γραμμὲς κάποια βασικὰ στοιχεῖα 
της. Γιὰ νὰ ζήσει ὁ ἄνθρωπος τὴ νέα αὐτὴ 
ζωή, πρέπει πρῶτα νὰ πεθάνει. Αὐτὸς ὁ 
 θάνατος πραγματοποιεῖται μυστηριακῶς 
μὲ τὸ ἅγιο Βάπτισμα. Νεκρώνεται ὁ παλιὸς 
ἄνθρωπος τῆς ἁμαρτίας καὶ παίρνει ὁ πι -
στὸς τὴν ἀπόφαση νὰ ζεῖ μόνο γιὰ τὸν 
Χριστὸ καὶ μὲ τὸν Χριστό. Ἀποτάσσεται 
τὸν σατανὰ καὶ τὰ ἔργα του καὶ συντάσ-
σεται μὲ τὸν Χριστὸ καὶ τὶς ἅγιες ἐντολές 
του. Μὲ τὸ ἱερὸ Χρίσμα ἐφοδιάζεται μὲ τὰ 
χαρίσματα καὶ τὶς δωρεὲς τοῦ Ἁγίου Πνεύ-
ματος. Καὶ εἰσέρχεται σὲ μιὰ νέα ζωή. Τώ-
ρα πλέον ἀγωνιζόμενος καθημερινὰ νὰ 
ζεῖ κατὰ τὸ ἅγιο θέλημα τοῦ Θεοῦ, ἀνα νε-
ώνεται καὶ μεταμορφώνεται διαρκῶς καὶ 
ζεῖ ἐμπειρίες πνευματικὲς καὶ ἅγιες. Κι ἐπει-
δὴ ὡς ἄνθρωπος ρέπει πρὸς τὴν ἁ    μαρ   τία,  
ἀγωνίζεται καθημερινὰ νὰ τηρεῖ τὶς ὑπο-
σχέσεις ποὺ ἔδωσε πρὶν ἀπὸ τὸ ἅ γιο  Βά-
πτισμά του. Ἀγωνίζεται δηλαδὴ κα  θημε-
ρινὰ μὲ τὴ χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καὶ 
τῶν ἱερῶν Μυστηρίων νὰ νεκρώνει μέσα 
του τὴν ἁμαρτία καὶ νὰ ζεῖ μιὰ ζωὴ πλή-
ρους ἀφοσιώσεως στὸν Θεό. Σταυρώνεται 
ὡς πρὸς τὸν κόσμο, ἀλλὰ ζεῖ γιὰ τὸν Χρι-
στό. Τώρα πιὰ μέσα στὴν ψυχή του δὲν 
ἐνεργεῖ ὁ παλαιὸς ἄνθρωπος ἀλλὰ ὁ ἴδιος 
ὁ Χριστός. Αὐτὸς κυριαρχεῖ στὶς σκέψεις 
του, στὶς ἐπιθυμίες του, στὶς ἀποφάσεις 
του, στὰ λόγια του, στὶς ἐνέργειές του. Αὐ-
τὸς ἀκτινοβολεῖ τὸ φῶς του. Καὶ ὁ ἄνθρω-
πος προγεύεται ἀπὸ αὐτὴ τὴ ζωὴ τὸν Πα-
ράδεισο. Αὐτὴν τὴν ἐμπειρία εἶχαν ὅλοι οἱ 
ἅγιοι. Αὐτὸ τὸ ἅγιο βίωμα καλούμαστε νὰ 
ἀπο κτή σουμε καὶ μεῖς. Ἂς ξεκινήσουμε λοι -
πὸν ἕναν καθημερινὸ ἀγώνα θανάτου καὶ 
ζωῆς, νεκρώσεως καὶ ἀναστάσεως.



ΚίνδυνοςΚίνδυνος
μέσα στὸ σπίτιμέσα στὸ σπίτι

9οΠῶς, ἀλήθεια, διάκεινται οἱ περισ-
σότεροι γονεῖς στὴν προτίμηση 
ἢ καὶ τὴ μανία τῶν παιδιῶν τους 

νὰ παίζουν μὲ τὶς ὧρες στὴν κονσόλα 
τους ἢ τὸν ὑπολογιστή τους τὰ σύγ-
χρονα βιντεοπαιχνίδια; Ἀνησυχοῦν ἢ 
ἐφησυχάζουν; Παρακολουθοῦν, ἐνδια-
φέρονται καὶ ἐλέγχουν τὰ παιχνίδια τῶν 
παιδιῶν τους ἢ κυριαρχεῖ μέσα τους μιὰ 
ἐπανάπαυση καὶ μιὰ ἱκανοποίηση, ποὺ 
γεννᾶται ἀπὸ τὸ ὅτι τὸ παιδί τους καλύ-
πτει τὸν ἐλεύθερο χρόνο του μέσα στὸ 
σπίτι χωρὶς νὰ εἶναι ἐκτεθειμένο στοὺς 
τόσους κινδύνους ποὺ ἐγκυμονεῖ τὸ 
ὁποιοδήποτε παιχνίδι ἐκτὸς σπιτιοῦ; 

Τὶς περισσότερες φορὲς οἱ γονεῖς δὲν 
εἶναι ἁπλῶς ἱκανοποιημένοι ἀπὸ τὸ γε-
γονὸς ὅτι τὸ παιδί τους δὲν τοὺς ζη τᾶ 
νὰ παίζει ἐκτὸς σπιτιοῦ, ἀλλὰ κάτι πο -
λὺ περισσότερο: Εἶναι ἐνθουσιασμέ  -
νοι.  «Δόξα τῷ Θεῷ, μπορεῖ νὰ ὁμολο-
γοῦν σὲ ἄλλους γονεῖς. Τὸ δικό μας παι-
δὶ δὲν βγαίνει καθόλου ἔξω. Ἀσχολεῖ  ται 
ὧ   ρες μὲ βιντεοπαιχνίδια στὸ δωμά τιό 
του».

Καὶ φυσικὰ δὲν εἶναι λίγοι οἱ λόγοι ποὺ 
τούς παρέχουν αὐτὴ τὴν ἀνάπαυση καὶ 
τὴν ἠρεμία.

Ἂν ἔβγαινε ἔξω, πόσες ἀγωνίες καὶ ὑ -

       πο  ψίες δὲν θὰ τοὺς τυραννοῦσαν; Μα -
κριὰ ἀπὸ τὴ δική τους παρουσία πῶς 
θὰ μποροῦσαν νὰ τὸ ἐλέγχουν; Πόσες 
ἀνησυχίες δὲν θὰ τοὺς ἀπασχολοῦσαν 
διαρκῶς; Μὲ ποιοὺς εἶναι τόση ὥρα 
ποὺ ἀπουσιάζει ἀπὸ τὸ σπίτι; Ποῦ πη-
γαίνει; Μόνο ἐκεῖ ποὺ τοὺς λέει καὶ γνω-
ρίζουν, ἢ μήπως καὶ κάπου ἀλλοῦ; Μὲ 
ποιοὺς κάνει παρέα καὶ πῶς μπορεῖ 
νὰ γνωρίζουν αὐτοὶ τὸ ποιὸν τοῦ κάθε 
 παι διοῦ ποὺ ἀποτελεῖ τὴν παρέα τοῦ 
δικοῦ τους παιδιοῦ; Τί λένε στὸ περι-
θώριο τῶν παιχνιδιῶν τους; Πῶς καὶ 
πόσο ἐ    πη  ρεάζουν τὸ παιδί τους οἱ πα-
ρέες ποὺ συνάπτει στὸ παιχνίδι του ἐ-
κτὸς σπιτιοῦ; 

Μήπως ἡ ἐποχή μας δὲν ἔχει ἀλλάξει 
τραγικὰ καὶ ἐπικίνδυνα σὲ σχέση μὲ 
παλαιότερες ἐποχές, εἰδικὰ στὰ μεγά-
λα ἀστικά κέντρα; Μήπως ἡ τρέχουσα 
καθημερινὴ εἰδησιογραφία δὲν πονο-
κεφαλιάζει τὴ σκέψη τους μ’ ἕνα σωρὸ 
κακοὺς λογισμοὺς καὶ σκέψεις γιὰ τόσα 
ποὺ εἶναι πιθανὸ νὰ συμβοῦν καὶ στὸ 
δικό τους παιδί; Δὲν ἀκοῦν, δὲν διαβά-
ζουν καθημερινὰ γιὰ τόσες ἀπαγωγές, 
κακοποιήσεις καὶ ἐξαφανίσεις παιδιῶν; 
Δὲν βλέπουν καθημερινὰ στὰ μέσα 
μα ζι  κῆς μεταφορᾶς καὶ ἐπικοινωνίας, 

Παιχνίδια νέου τύπουΠαιχνίδια νέου τύπου
ἢ ναρκωτικὰ γιὰ κάθε τύπο;ἢ ναρκωτικὰ γιὰ κάθε τύπο;

ΤΙ  ΠΡΕΠΕΙ  ΝΑ  ΞΕΡΟΥΝ  ΟΙ  ΓΟΝΕΙΣ
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στὶς ἐφημερίδες καὶ στὶς κολόνες τῶν 
μεγαλουπόλεων  τό σες ἀγγελίες μὲ φω-
τογραφίες ἐξα φα νισμέ νων παιδικῶν 
προσώπων ποὺ σφίγγουν καὶ τὴ δική 
τους καρδιά, κα  θὼς   τὸ μυαλό τους ἀ  -
συν αίσθητα σχε δὸν πηγαίνει στὸ δικό 
τους πιθανὸ κα κό; 

Κι ἂν μπλέξει ἀπὸ περιέργεια ἢ ἀπὸ 
παιδικὴ καὶ ἐφηβικὴ ἀναζήτηση τῆς πε-
ριπέτειας σὲ κάποια συμμορία; 

Τέτοιου εἴδους καὶ ἄλλες παρόμοιες 
σκέψεις καὶ ἀνησυχίες τοὺς ὁδηγοῦν 
στὸ συμπέρασμα ὅτι τὸ παιδί τους εἶναι 
καλύτερα νὰ μένει στὸ σπίτι καὶ νὰ παί-
ζει ἐκεῖ. Ἔτσι νομίζουν ὅτι τὸ ἐλέγχουν 
καλύτερα. Ἔχουν τὸ κεφάλι τους ἥσυχο 
ἀπὸ τόσες ἔγνοιες καὶ τὶς περισσότερες 
φορὲς ἐπαναπαύονται ὅτι ὅλα βαί νουν 
καλῶς καὶ εἶναι ὑπὸ ἔλεγχο. Καὶ ἐπειδὴ 
λανθασμένα πιστεύουν ὅτι δὲν μπο   ρεῖ 
νὰ ὑπάρξουν κίνδυνοι ἐντὸς σπι τιοῦ, 
ἐπιδοτοῦν οἱ ἴδιοι τὴν παραμονὴ καὶ 
τὴν ψυχαγωγία τοῦ παιδιοῦ τους στὸ 
δικό του δωμάτιο. Γι’ αὐτὸ τὸ λόγο τοῦ 
ἐξασφαλίζουν τὴ δική του κονσόλα καὶ 
τὸν δικό του ὑπολογιστή. Γι’ αὐτὸ καὶ 
συνδέθηκαν στὸ Διαδίκτυο καὶ εἶναι 
πο   λὺ πρόθυμοι νὰ ἐξασφαλίσουν τὸ ὅ -
ποιο παιχνίδι τοὺς ζητᾶ τὸ παιδί τους ἢ 
τὴν κατὰ καιροὺς ἀναβάθμιση τοῦ ὑπο-
λογιστῆ του. 

Κι ὅμως εἶναι καλὸ νὰ γνωρίζουν οἱ 
γονεῖς ὅτι ὁ κίνδυνος γιὰ τὰ παιδιά τους 
δὲν παραμονεύει μονάχα στὶς ἄ   γνω-
στες ζῶνες τῆς ἐκτὸς σπιτιοῦ διασκε-
δάσεώς του. Ὁ κίνδυνος βρίσκεται ἤδη 
μέσα στὸ ἴδιο τους τὸ σπίτι καὶ ἴσως νὰ 
 καταστρέψει τὰ παιδιά τους καὶ μὲ τὴ 
δική τους συναίνεση καὶ ἐπιδότηση. Γι’ 
αὐτὸ ἂς μὴν ἐπαναπαύονται μόνο στὸ 
ὅτι τὸ παιδί τους εἶναι στὸ διπλανὸ δω-
μάτιο. Γιατὶ ἐκεῖ ποὺ βρίσκεται  κατὰ τὴ 
γνώμη τους ἀσφαλισμένο μπορεῖ νὰ 

βρίσκεται πιὸ ἔξω ἀπ’ ὅ,τι ἂν ἔπαιζε 
ἐκτὸς σπιτιοῦ. 

Ὅλος ὁ κόσμος μὲ ὅλες τὶς παγίδες 
του εἶναι μπροστὰ στὰ μάτια του. Στὴν 
ὀθόνη τοῦ ὑπολογιστῆ του. Μέσα στὸ 
παιδικὸ δωμάτιο. Τί παιχνίδια παίζει  ἀ  -
λήθεια τὸ παιδί τους; Πόση ὥρα ἀφιε-
ρώνει σ’ αὐτά; Μὲ ποιοὺς συνεργάζε-
ται καὶ παίζει αὐτὰ τὰ παιχνίδια καὶ τί 
εἴ   δους ἐπικοινωνίες ἔχει ἀναπτύξει μὲ 
ἄλ λους συμπαῖκτες μέσα ἀπ’ τὸν ὑπο-
λογιστή του; 

Ἂς ἐκδηλώσουν ἕνα μεγαλύτερο ἐν-
διαφέρον γιὰ τὸ παιδί τους. Παρατη -
ροῦν ἀλλοιώσεις καὶ ἀλλαγὴ στὴ συ     μ-
    περιφορά του; Ἀπομονώνεται; Ἀ   φαι-
ρεῖ ται; Κλείνεται στὸν ἑαυτό του; Πα-
ρου σι ά ζει ὁποιαδήποτε συμπτώματα 
ἀλλαγῆς στὴν κοινωνικὴ συμπεριφορά 
του; Ὑ πάρ  χουν ἀλλαγὲς καὶ ἀποκλί-
σεις  ἀπὸ τὸ καθιερωμένο ἡμερήσιο 
πρόγραμμά του; Κοιμᾶται τὶς ὧρες ποὺ 
πρέπει; Ἔχει πρό  γραμμα στὸν ὕπνο 
του; Ὑπάρχουν ἀλλα γὲς καὶ μεταπτώ-
σεις στὴ σχολική του ἐπίδοση; Διαπι-
στώνουν παραμέληση τῆς προσωπι-
κῆς φροντίδας καὶ ὑγιεινῆς στὸ παιδί 
τους; Παρατηροῦν κάποια νευρικότη-
τα, ἐπιθετικότητα ἢ ἄγχος καὶ ἀγωνία; 

Ἕνας ὁλόκληρος κόσμος μπορεῖ κα-
θημερινὰ νὰ ἀπορροφᾶ καὶ νὰ κατα-
στρέφει τὸ παιδί τους χωρὶς οἱ ἴδιοι νὰ 
μποροῦν εὔκολα νὰ ἀνιχνεύσουν τὸν 
κίνδυνο. Καὶ αὐτὸ γιατὶ μὲ τὸ πάτημα 
ἑνὸς κουμπιοῦ εὔκολα μπορεῖ τὸ παι-
δὶ νὰ «ἐξαφανίσει» ὅ,τι ἀντιλαμβάνεται 
ὅτι θὰ ἦταν ἀντίθετο μὲ τὴ γνώμη τῶν 
γονέων του. Ἂς ἔχουν λοιπὸν τὸ ἐνδια-
φέρον τους ἀδιάπτωτο καὶ ἂς μὴν ἐφη-
συχάζουν, γιατὶ ὁ κίνδυνος παραμο-
νεύει μεγάλος μέσα στὸ ἴδιο τους τὸ 
σπίτι χωρὶς ἐνδεχομένως νὰ τὸ ἔχουν 
συνειδητοποιήσει.
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Θ
εὸν οὐδεὶς πώποτε τεθέαται· ἐὰν ἀγαπῶμεν ἀλλήλους, ὁ Θεὸς ἐν ἡμῖν μένει 
καὶ ἡ ἀγάπη αὐτοῦ τετελειωμένη ἐστὶν ἐν ἡμῖν. ἐν τούτῳ γινώσκομεν ὅτι ἐν 
αὐτῷ μένομεν καὶ αὐτὸς ἐν ἡμῖν, ὅτι ἐκ τοῦ Πνεύματος αὐτοῦ δέδωκεν 

ἡμῖν. Καὶ ἡμεῖς τεθεάμεθα καὶ μαρτυροῦμεν ὅτι ὁ πατὴρ ἀπέσταλκε τὸν υἱὸν 
σωτῆρα τοῦ κόσμου. ὃς ἂν ὁμολογήσῃ ὅτι ᾿Ιησοῦς ἐστιν ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ, ὁ 
Θεὸς ἐν αὐτῷ μένει καὶ αὐτὸς ἐν τῷ Θεῷ. καὶ ἡμεῖς ἐγνώκαμεν καὶ πεπιστεύ-
καμεν τὴν ἀγάπην ἣν ἔχει ὁ Θεὸς ἐν ἡμῖν. ῾Ο Θεὸς ἀγάπη ἐστί, καὶ ὁ μένων 
ἐν τῇ ἀγάπῃ ἐν τῷ Θεῷ μένει καὶ ὁ Θεὸς ἐν αὐτῷ. ᾿Εν τούτῳ τετελείωται ἡ 
ἀγάπη μεθ᾿ ἡμῶν, ἵνα παρρησίαν ἔχωμεν ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῆς κρίσεως, ὅτι καθὼς 
ἐκεῖνός ἐστι, καὶ ἡμεῖς ἐσμεν ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ. φόβος οὐκ ἔστιν ἐν τῇ ἀγάπῃ, 
ἀλλ᾿ ἡ τελεία ἀγάπη ἔξω βάλλει τὸν φόβον, ὅτι ὁ φόβος κόλασιν ἔχει, ὁ δὲ 
φοβούμενος οὐ τετελείωται ἐν τῇ ἀγάπῃ. ῾Ημεῖς ἀγαπῶμεν αὐτόν, ὅτι αὐτὸς 
πρῶτος ἠγά πη σεν ἡμᾶς. 

ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
(Α΄ Λουκᾶ)

Μετάστασις

Ἰωάννου τοῦ Εὐαγγελιστοῦ

Ἦχος α΄ – Ἑωθινὸν Ζ΄
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 Τοῦ Εὐαγγελιστοῦ: Α΄ Ἰω. δ΄ 12-19

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ

Τοῦ Εὐαγγελιστοῦ:  Ἰω. ιθ΄ 25-27, κα΄ 24-25
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Τὸ ἀποστολικὸ αὐτὸ ἀνάγνωσμα ἔχει 
ἐπιλεγεῖ πρὸς τιμὴν τοῦ ἁγίου Ἰωάννου 
τοῦ εὐαγγελιστοῦ, τὴν μετάσταση τοῦ 
ὁποίου τιμᾶ σήμερα ἡ Ἐκκλησία μας. 
Εἶναι ἕνα ἀπόσπασμα ἀπὸ τὴν πρώ-
τη ἐπιστολή του, ὅπου ὁ Μαθητὴς τῆς 
ἀγάπης μᾶς περιγράφει τὸ μυστήριο 
τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Γράφει: Κανεὶς 
δὲν ἔχει δεῖ ποτὲ ποιὸς εἶναι στὴν οὐ σία 
του ὁ Θεός. Καὶ ὅμως, ἐὰν ἐμεῖς ἀγα-
πᾶμε ὁ ἕνας τὸν ἄλλον, ὁ Θεὸς ποὺ 
εἶναι ἀόρατος καὶ ἀπερινόητος, μένει 
μέσα μας· κι ἐμεῖς αἰσθανόμαστε τὴν 

ἀγάπη του τέλεια μέσα μας. Ἀπ’ αὐτὸ 
τὸ σημεῖο γνωρίζουμε ὅτι μένουμε σ’ 
Αὐτὸν καὶ Αὐτὸς σὲ μᾶς: ἀπὸ τὸ ὅτι 
μᾶς ἔχει δώσει τὸ Ἅγιον Πνεῦμα του. 
Κι ἐπιπλέον ἐμεῖς οἱ Ἀπόστολοι ἔχουμε 
δεῖ μὲ τὰ μάτια μας καὶ μαρτυροῦμε ὅτι 
ὁ Πατὴρ ἔστειλε τὸν Υἱό του ὡς σωτή-
ρα τοῦ κόσμου καὶ ἐκδήλωσε ἔτσι σὲ 
μᾶς τὴν τέλεια ἀγάπη του. Ὅποιος 
πιστεύει καὶ ὁμολογεῖ μὲ ὅλες του τὶς 
δυνάμεις ὅτι ὁ Ἰησοῦς εἶναι ὁ Υἱὸς τοῦ 
Θεοῦ ποὺ ἔγινε ἄνθρωπος, ὁ Θεὸς μέ-
νει μέσα του, κι αὐτὸς μένει ἑνωμένος 
μὲ τὸν Θεό. Κι ἐμεῖς ἔχουμε γνωρίσει μὲ 
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τὴ χριστιανική μας πείρα καὶ ἔχουμε πιστέψει στὴν ἀγάπη ποὺ μᾶς ἔχει ὁ Θεός. 
Τρανὸ δεῖγ μα αὐτῆς τῆς ἀγάπης εἶναι ἡ ἐνανθρώπηση τοῦ Υἱοῦ του. Ὁ Θεὸς εἶναι 
ἀγάπη, καὶ «ὁ μένων ἐν τῇ ἀγάπῃ ἐν τῷ Θεῷ μένει καὶ ὁ Θεὸς ἐν αὐτῷ»· ἐκεῖνος 
ποὺ μένει στὴν ἀγάπη  του καὶ τὴν ἀσκεῖ, μένει ἑνωμένος μὲ τὸν Θεό, καὶ ὁ Θεὸς 
μένει μέσα σ’ αὐτόν.

Ἀπ’ ὅλα λοιπὸν αὐτὰ ποὺ μᾶς λέει ὁ ἀγαπημένος μαθητὴς τοῦ Χριστοῦ, κα τα-
νοοῦμε ὅτι ἡ ἀγάπη δὲν εἶναι ἁπλῶς μία ἀρετὴ ἢ ἔστω ἡ μεγαλύτερη ἀρε τή. Ἀλλὰ 
εἶναι ὁ ἀναγκαῖος ὅρος γιὰ νὰ  γνωρίσουμε τὸν Θεὸ καὶ νὰ ζήσουμε μαζί Του. Γιατί 
ὅμως συμβαίνει αὐτό; Δι  ό τι πῶς μποροῦμε νὰ ζήσουμε μὲ τὸν Θεὸ τῆς ἀγάπης, 
ὅταν δὲν Τοῦ μοιάζουμε; Πῶς νὰ ἀπολαύσουμε τὶς πνευμα τικὲς ἐμπει ρίες τῆς 
ἀγάπης του, ὅταν μέσα μας φωλιάζουν τὰ πάθη τῆς κακίας; Γιὰ νὰ ζήσουμε μὲ τὸν 
Θεό, πρέπει νὰ ἔχουμε στὴν ψυχή μας τὰ χαρακτηριστικὰ τῆς ἀγάπης του. Μόνο 
τότε θὰ μπορέσουμε νὰ Τὸν γνωρίσουμε καὶ νὰ ζήσουμε ἀληθινὰ μαζί Του. Ἔτσι 
θὰ γευόμαστε τὴ θεία ἀγάπη σὲ τέτοιο βαθμό, ὥστε καθημερινὰ θὰ αἰσθανόμαστε 
τὴν καρδιά μας νὰ πλημμυρίζει ἀπὸ χαρὰ καὶ εἰρήνη. Θὰ  βλέπουμε νὰ διαλύ ον ται 
τὰ σκοτάδια τῶν πειρασμῶν καὶ τῶν δο κιμασιῶν μας, νὰ ἀπομακρύνεται κά θε 
ἀγωνία ἀπὸ τὴ ζωή μας. Διότι στὰ βάθη τῆς καρδιᾶς μας θὰ εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Θεός, 
ὁ Ὁποῖος «ἀγάπη ἐστί». Τότε θὰ ἐπιθυμοῦμε διακαῶς νὰ φύγουμε ἀπὸ αὐτὴ τὴ 
ζωὴ γιὰ νὰ ζοῦμε αἰωνίως μὲ τὸν λατρευτό μας Κύριο.

2. �Γ�Π� ��� Φ���Σ
Στὴ συνέχεια ὁ ἀπόστολος Ἰωάννης γράφει ὅτι τὸ σημάδι γιὰ νὰ καταλάβουμε 

ὅτι ἡ ἀγάπη ἔφθασε σὲ τέλειο βαθμὸ μέσα μας, εἶναι τὸ νὰ περιμένου με ἄφοβα, 
μὲ θάρρος, τὴν ἡμέρα τῆς Κρίσεως. Καὶ θὰ ἔχουμε τὴν παρρησία αὐτὴ ἐκείνη τὴν 
ἡμέρα, διότι μὲ τὴν ἀγάπη γινόμαστε ὅμοιοι μὲ τὸν Κριτή, ποὺ 
θὰ μᾶς κρίνει. Ὅπως δηλαδὴ εἶναι τώρα ὁ Χριστὸς στὸν 
οὐρανὸ γεμάτος ἀγάπη, ἔτσι γινόμαστε κι ἐμεῖς στὸν κό-
σμο· δη λαδὴ γεμάτοι ἀγάπη ἀνάμεσα στὸν κόσμο αὐτόν, 
ποὺ δὲν ἔχει τὴν ἀγάπη. Διότι ὅποιος ἀγαπᾶ δὲν φοβᾶται 
τὸν Κριτὴ νιώθοντας ἔνοχος γιὰ τὶς ἁμαρτίες του, γιὰ 
τὶς ὁποῖες θὰ δώσει λόγο. Ἀλλὰ «ἡ τελεία ἀγάπη 
ἔξω βάλλει τὸν φόβον».  Ἀπομακρύνει ἀπὸ τὴν 
ψυχή μας κάθε φόβο καὶ ἰδιαιτέρως τὸν φόβο τῆς 
αἰω νίου Κολάσεως. Διότι ὁ φόβος αὐτὸς βα σανίζει 
τὸν ἄνθρωπο ποὺ αἰσθάνεται ἔνοχος, καὶ ἀποδεικνύει ὅτι 
αὐτὸς δὲν ἔχει γίνει τέλειος στὴν ἀγάπη. Ἐμεῖς ὅ   μως οἱ 
πιστοὶ ἀγαποῦμε τὸν Θεό, ἐπει δὴ Αὐτὸς πρῶτος μᾶς 
ἀγάπησε.

Στὸ δεύτερο αὐτὸ τμῆμα τοῦ ἱεροῦ ἀνα γνώσμα τος 
ὁ ἀπόστολος Ἰωάννης μᾶς λέει ὅτι τὸ ση  μάδι ποὺ 
δείχνει σὲ ποιὸ βαθμὸ πνευματι κῆς τε λειώσεως  
ἔχουμε φθάσει, εἶναι ἡ ἀγά πη. Μιὰ ἀγά πη ποὺ 
διώχνει κάθε φό  βο ἀπὸ μέσα μας. Γιατί ὅμως συμ-



βαί νει αὐτό; Διότι ὅταν εἴμαστε ἀρ χά-
ριοι στὴν πνευματική ζωή, ζοῦ  με δι   αρ-
κῶς μὲ τὸ φόβο τῆς Κο λά  σεως. Ἐπει  δὴ 
πέφτουμε εὔκολα στὴν ἁμαρτία, γε   μί  -
ζουμε μὲ τύψεις καὶ ἐνο χές, κι αὐτὸ μᾶς 
ταλαιπω ρεῖ καὶ μᾶς βασα νίζει. Ὅ σο ὅ  -
μως περισσότερο ἀ γα  ποῦμε τὸν Κύ      ριο, 
τόσο περισσότερο  θέλουμε νὰ τη  ροῦ  -
με τὶς ἐντολές του· ὄχι διότι φοβόμαστε 
τὴν Κόλαση, ἀλλὰ ἐπειδὴ δὲν θέλουμε 
νὰ Τὸν στερηθοῦμε ποτέ. Γι’ αὐ τὸ καὶ 
κάνουμε καθετὶ γιὰ νὰ μὴν Τὸν χάσου-
με. Ἡ μεγάλη μας ἀγάπη πρὸς Αὐτὸν 
μᾶς κάνει νὰ μισοῦμε τὴν ἁμαρ τία, νὰ 
θέλουμε νὰ νεκρώνουμε καθη μερινὰ 
τὸν παλαιὸ ἄνθρωπο καὶ νὰ ζοῦ με δι-
αρκῶς ὅπως θέλει ὁ Κύριός μας. 

Ἐπιπλέον ὅταν κάποιον τὸν ἀγαποῦ-
με, δὲν τὸν φοβόμαστε. Κι ὅταν ἀγα ποῦ-
με ἀληθινὰ τὸν Θεό, ποὺ μᾶς ἀγαπᾶ 
μὲ ἄπειρη ἀγάπη, δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ 
αἰσ θανόμαστε τρόμο μπροστά Του. Τὸν 
σεβόμαστε βέβαια ὡς Θεό μας. Ἀλλὰ 
δὲν Τὸν τρέμουμε ὅπως οἱ ἄνθρωποι 
τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, ἢ ὅπως θὰ Τὸν 
τρέ μουν στὴ Δευτέρα Παρουσία ὅσοι 
Τὸν πολέμησαν ἢ Τὸν περιφρόνησαν. 
Ὅ   ταν ἀγαποῦμε τὸν Θεό, φεύγει ἀπὸ 
πάνω μας κάθε ἀγωνία καὶ φόβος. Δὲν 
φο βόμαστε οὔτε τὸν θάνατο, οὔτε τὴ 
μέλλου σα Κρίση, ἀλλὰ τὴν περιμένου-
με μὲ προσδοκία καὶ θάρ ρος. Διότι ἀν-
υπομο νοῦμε νὰ ἀτενίσουμε τὸ πρόσω-
πο τοῦ λατρευτοῦ μας Κυρί ου καὶ νὰ 
ζοῦμε αἰώνια μαζί Του σὲ μία  κοι  ν ωνία 
ἀγάπης τέλειας καὶ παντο τι νῆς. 

Μιὰ τέτοια ἀγάπη εἶχε καὶ ὁ εὐαγγε-
λιστὴς τῆς ἀγάπης ἅγιος Ἰωάννης ὁ Θε-
ολόγος. Ἀγάπησε μὲ μοναδικὴ ἀγάπη 
τὸν Χριστὸ καὶ ἀγαπήθηκε ἀπὸ Αὐτόν. 
Καὶ σ’ ὅλη του τὴ ζωὴ μὲ τὸ παράδειγμα 
καὶ μὲ τὴ διδασκαλία του αὐτὸ κήρυττε 
διαρκῶς: «ἀγαπᾶτε ἀλλήλους».
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✝ Παναγιώτου Ν. ΤρεμπέλαΠαναγιώτου Ν. Τρεμπέλα

1) ΑΔΑΜ ΚΑΙ ΕΥΑ 1) ΑΔΑΜ ΚΑΙ ΕΥΑ                                  6  ̦
2) ΚΑΪΝ ΚΑΙ ΑΒΕΛ 2) ΚΑΪΝ ΚΑΙ ΑΒΕΛ                                  2  ̦
3) Ο ΝΩΕ 3) Ο ΝΩΕ                                          6  ̦
4) Ο ΑΒΡΑΑΜ 4) Ο ΑΒΡΑΑΜ                                     6  ̦
5) Ο ΙΣΑΑΚ 5) Ο ΙΣΑΑΚ                                         3  ̦
6) Ο ΙΑΚΩΒ 6) Ο ΙΑΚΩΒ                                                    6  ̦
7) Ο ΙΩΣΗΦ 7) Ο ΙΩΣΗΦ                                                     6  ̦
8) ΜΩΫΣΗΣ Ο ΕΛΕΥΘΕΡΩΤΗΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ8) ΜΩΫΣΗΣ Ο ΕΛΕΥΘΕΡΩΤΗΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ     6  ̦
9) ΜΩΫΣΗΣ Ο ΘΕΟΠΝΕΥΣΤΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣ  9) ΜΩΫΣΗΣ Ο ΘΕΟΠΝΕΥΣΤΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣ  6  ̦
10) Ο ΑΑΡΩΝ 10) Ο ΑΑΡΩΝ                                                        6  ̦
11) Η ΣΚΗΝΗ ΤΟΥ ΜΑΡΤΥΡΙΟΥ11) Η ΣΚΗΝΗ ΤΟΥ ΜΑΡΤΥΡΙΟΥ                         6  ̦
12) ΑΠΟ ΤΟ ΣΙΝΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΡΗΜΟΝ12) ΑΠΟ ΤΟ ΣΙΝΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΡΗΜΟΝ
       ΤΟΥ ΠΑΡΑΠΙΚΡΑΣΜΟΥ        ΤΟΥ ΠΑΡΑΠΙΚΡΑΣΜΟΥ                                  6  ̦
13) Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΑΡΩΝ 13) Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΑΡΩΝ 
        ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΩΫΣΕΩΣ         ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΩΫΣΕΩΣ                                           6  ̦
14) ΚΡΙΤΑΙ                  14) ΚΡΙΤΑΙ                                                         7  ̦
15) ΣΑΜΟΥΗΛ15) ΣΑΜΟΥΗΛ                                               7  ̦

✼   ✼   ✼

✝ Ἀθανασίου Σ. ΦραγκοπούλουἈθανασίου Σ. Φραγκοπούλου

16) ΔΑΒΙΔ Ο ΝΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΓΟΛΙΑΘ16) ΔΑΒΙΔ Ο ΝΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΓΟΛΙΑΘ                           7  ̦
17) ΔΑΒΙΔ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ 17) ΔΑΒΙΔ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ                                                        7  ̦
18) ΔΑΒΙΔ - ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΚΑΙ ΔΟΞΑ 18) ΔΑΒΙΔ - ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΚΑΙ ΔΟΞΑ                  7  ̦

ΛΑΪΚΟ ΚΗΡΥΓΜΑΛΑΪΚΟ ΚΗΡΥΓΜΑ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ

Γιὰ ταχυδρομικὴ ἀποστολὴ ὁ παραλή-
πτης ἐπιβαρύνεται μὲ τὰ ἀνάλογα ἔξοδα.
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88 χρόνια σιωπῆς καὶ πόνου 
στὸν Πόντο!

Ἐφέτος ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος χάρι-
σε στὸν Ποντιακὸ Ἑλληνισμὸ ἀνέλπι-
στο δῶρο: τὴν τέλεση κατὰ τὴν ἑορτὴ 
τῆς Κοιμήσεώς της τῆς πρώτης θείας  
 Λειτουργίας στὴν ἱστορικὴ Μονὴ Σου-
μελᾶ τοῦ Πόντου μετὰ ἀπὸ 88 ὁλό-
κληρα χρόνια!

«Μετὰ ἀπὸ ὀγδόντα ὀκτὼ ἔτη ληθάρ-
γου καὶ σιωπῆς...,  ἐδῶ, εἰς τὸ ὄ          ρος 
Μελᾶ, εἰς τὸ παλλάδιον τῆς Θεομη -
τορικῆς εὐλαβείας τοῦ Πόντου... εἰς τὴν 
πανίερον Πατριαρχικὴν ἡμῶν καὶ Σταυ-
ροπηγιακὴν Μονὴν τῆς Ὑπερ α γίας 
Θεοτόκου τῆς Σουμελιώτισσας, ἔστω 
καὶ χωρὶς “λαλίαν” ἀπὸ τὰ τέως “τραν-
ταπέντε σήμαντρα καὶ τὰ δεκο χτὼ κα-
μπάνας” τοῦ ἄσματος, ἀκούσ θη κε καὶ 
πάλιν γλυκύτατον τὸ “Πεποικιλμένη τῇ 
θείᾳ δόξῃ”!...». 

Μὲ τὰ λόγια αὐτά, ἰδιαίτερα συγκι-
νημένος ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης 
κ.κ. Βαρθολομαῖος, περιέγραψε τὸν 
συγκλονισμὸ ποὺ ἔνιωσαν οἱ χιλιάδες 
τῶν προσκυνητῶν ποὺ ἔφθασαν ἀπὸ 
ὅλα τὰ μέρη τοῦ κόσμου στὴ γῆ τοῦ 
Πόντου, «στὴν Ἀρχοντοδέσποιναν τοῦ 
Πόντου, τῆς Σουμελᾶ τὴν Παναγίαν»! 

Ἡ ἱστορικὴ Μονή, κτισμένη στὸν ἀ  -
πό κρημνο βράχο τοῦ ὄρους Μελᾶ σὲ 
ὑψόμετρο περίπου 1.000 μέτρων, ἔ    χει 
τὴν ἀρχή της στὸ ἔτος 386, τότε ποὺ 
οἱ Ἀθηναῖοι μοναχοὶ Βαρνάβας καὶ Σω-
φρόνιος ταξιδεύουν στὸν Πόντο γιὰ 
νὰ ἀσκητέψουν. Σὲ σπηλιὰ ἀνακαλύ-

πτουν τὴν εἰκόνα τῆς Παναγίας  τῆς Ἀθη-
νιώτισσας. Ἡ Μονὴ ἔγινε κέντρο τοῦ 
ποντιακοῦ Ἑλληνισμοῦ, στηρίζοντας ἐπὶ 
αἰῶνες τὸν λαὸ ὅλης τῆς ποντια κῆς γῆς.

Αὐτὰ μέχρι τὸ 1922 ποὺ οἱ Τοῦρκοι πα-
ρέδωσαν τὸ Μοναστήρι στὶς φλόγες. Τὸ 
1923 οἱ ἐλάχιστοι μοναχοὶ ἔκρυψαν τὴν 
εἰ κόνα τῆς Παναγίας, ἐνῶ τὸ 1930, μὲ ἐνέρ-
γειες τοῦ Ἐλ. Βενιζέλου, ὁ ἱερομόναχος 
Ἀμβρόσιος Σουμελιώτης πῆγε στὸ Μονα-
στή ρι, βρῆκε τὰ κρυμμένα ἱερὰ κειμήλια 
καὶ τὰ μετέφερε στὴν Ἀθήνα.

88 χρόνια σιωπῆς, πόνου καὶ ἀπερίγρα-
πτων δεινῶν! Ἐφέτος ἐπιτέλους κάτι ἄλ-
λαξε. Πῆρε νὰ χαράζει! Φάνηκε φῶς πα-
ρήγορο γιὰ τὸν κατατρεγμένο ποντιακὸ 
Ἑλληνισμό!

Ὁ Παναγιώτατος Πατριάρχης χρησιμο-
ποιώντας τὴ γνωστὴ φράση τοῦ ποντια-
κοῦ τραγουδιοῦ γιὰ τὸ πάρσιμο τῆς Πόλης 
«ἀνθεῖ καὶ φέρει κι ἄλλο», εὐχήθηκε τὸ 
ἐ   φετινὸ δῶρο «ν’ ἀνθίσῃ πλουσίως μέσα 
μας καὶ “νὰ φέρῃ κι ἄλλο”!».

Ἐμεῖς συμμετέχοντας στὴ συγκίνηση καὶ 
τὴ χαρὰ τοῦ Ποντιακοῦ Ἑλληνισμοῦ δὲν 
ἔχουμε παρὰ νὰ εὐχηθοῦμε τὰ τελευταῖα 
λόγια τοῦ Πατριάρχου «ἀνθεῖ καὶ φέρει κι 
ἄλλο» νὰ γίνουν σύντομα πραγματικότη-
τα!

 
† �ὐγουστῖνος �αντιώτης

6 πύρινος προφήτης - ἐπίσκοπος
«Καὶ ἐξάρας τοὺς πόδας αὐτοῦ ἐτελεύ-

τησεν» ὁ ὑπεραιωνόβιος Μητροπολίτης 
πρ. Φλωρίνης, Πρεσπῶν καὶ Ἑορδαί ας  
κυ ρὸς Αὐγουστῖνος (Καντιώτης). Ἔπειτα 
ἀπὸ 104 ἔτη ζωῆς σίγησε ὁριστικῶς πλέον  
ἡ προ φητικὴ φωνή του στὴ γῆ, τὸ βροντῶ-
δες ἀφυπνιστικὸ κήρυγμά του. Ἀλ λὰ τὸ 
πλουσιότατο κοινωνικὸ καὶ συγγραφικό 
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τὸν βου δισμό. Καὶ αὐτὰ σὲ περίοδο κα-
τὰ τὴν ὁποία τὰ ἀνωτέρω πρόσωπα 
ἀπελάμ βαναν τὴν ἐκτίμηση τοῦ λαοῦ. 
Ἐπίσης δὲν ἐ   δει  λίασε νὰ ἐλέγξει καὶ τὴν 
ἡγεσία τῆς στρατιωτικῆς δικτατορίας. 

Κατὰ τὰ δύσκολα χρόνια τῆς τριπλῆς 
Κατοχῆς τῆς Ἑλλάδος – Γερμανικῆς, 
Ἰτα λικῆς, Βουλγαρικῆς – ἐστράφη ἀπ’ 
ἄμ  βωνος ἐπανειλημμένως κατὰ τῶν κα-
τα κτητῶν μὲ παρρησία καὶ σθένος, δια-
κινδυνεύοντας τὴ ζωή του. Παράλληλα 
στήριζε τὸν δεινοπαθοῦν τα ἑλληνικὸ 
λαὸ μὲ τὰ ἐθνικά του κη ρύγματα καὶ 
τοῦ συμπαρίστατο ἔμ πρα κτα μὲ συσσί-
τια. Μόνο στὴν Κοζάνη  λειτουργοῦσαν 
συσσίτια ὑπὸ τὴν ἐπο πτεία του μὲ 8.000 
σιτιζομένους κα θη μερινῶς.

Ὁμολογητὴς καὶ ὑπερασπιστὴς τῶν 
Ὀρ θοδόξων δογμάτων, τόλμησε νὰ δι  -
α κόψει, μὲ ἄλλους δύο Ἱεράρχες τῆς 
Ἐκ   κλησίας τῆς Ἑλλάδος, τὸ μνημόσυνο  
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Ἀθη να-
γόρου, γιὰ τὰ ἀνοίγματα καὶ τὶς ὑπο χω-
ρήσεις του πρὸς τοὺς Παπικοὺς καὶ 
τὸν Οἰκουμενισμό. Οἱ τρεῖς λέξεις τοῦ 
πτηνοῦ τῆς ἐρήμου, τοῦ προφήτου καὶ 
βαπτιστοῦ Ἰωάννου πρὸς τὸν σκληρὸ 
βασιλέα Ἡρώδη «οὐκ ἔξεστί σοι» (δὲν 
σοῦ ἐπιτρέπεται), ἦταν οἱ πιὸ συνηθι-
σμένες στὸ λεξιλόγιο τοῦ πύρινου αὐ -
τοῦ ἱεράρχου, ὁ ὁποῖος ἔλαμψε μὲ τὸν 
χριστομίμητο βίο του. Ἄλλωστε γι’ αὐτὸ 
ἀκριβῶς τὸ κήρυγμά του γινόταν ἄμεσα 
ἀπο δεκτὸ καὶ μὲ ἐνθουσιασμὸ ἀπὸ τὸν 
λαὸ τοῦ Θεοῦ.

Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Ἑλλά δος, 
ἀλλὰ καὶ σύμπασα ἡ Ὀρθοδοξία, ἔχει 

του ἔργο – ἔγραψε περισσότερα ἀπὸ 80 
βιβλία – καὶ τὸ φωτεινὸ παράδειγμά του θὰ 
συνεχί ζουν νὰ ἐμπνέουν τὸ πλήρωμα τῆς 
Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ.

Διότι ὁ ἀοίδιμος Μητροπολίτης Αὐγου-
στῖνος ὑ    πῆρξε προσωπικότητα κατ’ ἐξο-
χὴν δυ να μική, πολύπλευρη, πολυμαθὴς 
καὶ ὀ ξυδερκὴς μὲ ὁσιακὴ βιοτή. Γι’ αὐ  τὸ 
   σε  λά γισε ὡς ἀστέρας φωτεινότατος  στὸ 
 στε ρέ ωμα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας κα-
   θόλο σχεδὸν τὸν περασμένο αἰώνα. Λαμ-
πρὸς καὶ ἀκατηγόρητος, εὐθὺς καὶ ὁλό-
φωτος, ἄκαμπτος, πύρινος καὶ πνευματο-
φόρος,   ἀτρόμητος καὶ ἀνυποχώ ρη  τος, 
οἰκοδο μοῦ σε τὸν λαό. Συγκινοῦ σε, συνή-
γειρε, ἠλέκτριζε τὸ πλήρωμα τῆς Ἐκ κλη-
σίας. Ὁ μακαριστὸς ἱεράρχης μόνον τὸν 
Χρι στὸ  καὶ τὴν Ἐκκλησία του εἶχε πρὸ ὀ-
φ   θαλμῶν. Εἴτε ἔγραφε εἴτε κήρυττε εἴτε νου-
  θετοῦσε κατ’ ἰδίαν, μὲ εὐθύτητα καὶ κατα-
 πληκτικὴ εἰλικρίνεια «τὴν ὁδὸν τοῦ Θεοῦ 
ἐδίδασκεν ἐν ἀληθείᾳ», χωρὶς περι στρο-
φές, ἀδιαφο ρώντας ἂν θὰ ἀποκτή σει ἐ-
χθροὺς ἢ δι ῶκτες. Ὁ λόγος του δὲν «ἔκνηθε 
τὴν ἀ   κοήν». Πολεμοῦσε τὴν αἵ ρεση, ἤλεγ-
χε τὴν ἁμαρτία, ἐπαινοῦσε τὴν ἀρετή, ἐν-
θουσίαζε τὸν ἁγνὸ ἀγωνιστὴ τῆς πίστεως. 

Τὸν φλογερὸ κήρυκα τῆς ἀληθείας δὲν 
«ἔμελε περὶ οὐδενός», διότι δὲν «ἔβλεπεν  
εἰς πρόσωπον ἀνθρώπων». Δὲν ἐ    πη  ρεα-
ζόταν ἀπὸ ἰδέες καὶ φιλοσοφίες ἀν  θρώ-
πων τοῦ κόσμου, οὔτε χαριζόταν σὲ πρό-
σωπα. Μιμούμενος τὸν ἱερὸ Χρυσό στο μο 
δὲν φοβήθηκε νὰ ἐλέγξει κατὰ πρόσω-
πο  τὸν τότε βασιλέα Παῦλο καὶ τὸν τότε 
πρω θυπουργὸ Κων. Κα  ραμανλῆ, γιὰ τὴ 
φα νερὴ καὶ σκανδαλώ δη ὑποστήριξή 
τους πρὸς τὴ μασονία.  Οὔτε τὴ βασίλισ-
σα Φρειδερίκη δίστασε νὰ ἐλέγξει γιὰ τὴ 
στάση της καὶ τὴν πρόσ κλισή της πρὸς 
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κάθε λόγο νὰ καυχᾶται γιὰ τὸν σεπτὸ 
ἱεράρχη καὶ πρόμαχο τῆς πίστεως,  τὸν 
πύρινο κήρυκα τοῦ λόγου, τὸν ἀ κού  -

ραστο κοινωνικὸ ἐργάτη, τοῦ ὁ   ποίου τὰ 
πνευ ματικὰ τέκνα διακονοῦν τὴν Ἐκ κλη-
σία ὡς λαϊκοὶ ἱεροκήρυκες, ὡς μοναχοί, 
ὡς ἱερεῖς, ὡς ἡγούμενοι Ἱερῶν Μονῶν καὶ 
Ἀδελφοτήτων καὶ ὡς ἐπίσκοποι.

Ἀλλὰ καὶ ἡ Ἑλλὰδα ἔχει κάθε λόγο νὰ εὐ   -
γνωμονεῖ καὶ νὰ καυχᾶται γιὰ τὸν ἀοί  δι μο 
ἐπίσκοπο Αὐγουστῖνο Καντιώτη. Διό τι σὲ 
χρόνια δίσεκτα εἶχε σταθεῖ δίπλα ὄχι μό νο 
στὸν δοκιμαζόμενο λαό, ἀλ  λὰ καὶ στοὺς 
μαχόμενους στρα τι ῶτες καὶ ὑπερασπιστὲς 
τῆς πατρίδος μὲ αὐτοθυσία, ἀπέραντη 
στοργή καὶ ἔμπρα κτη συμπαράσταση.

Δοξάζουμε τὸν Θεό, διότι ἐχάρισε στὴν 
Ἑλλάδα καὶ στὴν Ὀρθοδοξία τέτοιον πύ-
ρινο προφήτη - ἐπίσκοπο, ὁ ὁποῖος δό-
ξασε τὸ ὄνομα τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ καὶ 
τώρα ἀντιδοξάζεται ἀπὸ τὸν Κύριο τῆς δό-
ξης. Συγχρόνως δεόμεθα ὁλόψυχα στὸν 
θεῖο Δομήτορα τῆς Ἐκκλησίας νὰ ἀναδείξει 
καὶ ἄλλους ἀνταξίους ἐπισκόπους, ὁμολο -
γητὲς καὶ κήρυκες τῆς ἀληθείας, προ α-
σπιστὲς τῶν ὀρθοδόξων δογμάτων καὶ 
τῶν ἑλληνικῶν ἰδανικῶν, μάλιστα στοὺς 
σημερινοὺς δυσχειμέρους καιρούς μας.         

? τουρκικὴ προπαγάνδα
γιὰ τὴ Θράκη

Πολὺ καλὰ κάνουμε βέβαια ποὺ χαιρό-
μαστε γιὰ τὴν τέλεση τῆς θείας Λειτουρ-
γίας ἔπειτα ἀπὸ 88 χρόνια σιωπῆς στὴν 
ἱστορικὴ Μονὴ τῆς Παναγίας Σουμελᾶ τοῦ 
Πόντου. Ἦταν μιὰ νίκη τῆς Ἐκκλησίας.

Ὅμως δὲν πρέπει νὰ λησμονοῦμε ὅτι 
ἔ χουμε νὰ κάνουμε μὲ πονηρότατο γείτο-
να, ποὺ παρέχει κάτι, ἀλλά ἐπιδιώκει πολὺ 
περισσότερα καὶ μάλιστα μὲ ἐπι μο νή. Ἔχει 
δὲ πολλὰ σχέδια εἰς βάρος μας. 

Ἀπόδειξη τούτου εἶναι αὐτὸ ποὺ συνέ βη 
λίγες μέρες πρὶν στὴν καρδιὰ τοῦ πάντο-
τε φιλικοῦ πρὸς τὴν Τουρκία Λονδίνου.  
Συγκεκριμένα «στὶς 17-18 Ἰουνίου 2010 
ὀργανώθηκε στὸ Λονδίνο τὸ 5ο Τουρκι κὸ 
Φεστιβάλ. Τὸ Τουρκικὸ Φεστιβάλ,  ποὺ 
εἶ    ναι ἕνα ἀπὸ τὰ μεγαλύτερα πολι τι στικὰ 
Φε  στιβὰλ τῆς Ἀγγλίας, πρα γματοποιήθηκε  
δίπλα στὴ διάσημη γέφυρα τοῦ πύρ-
γου... Στὸ διήμερο Φεστιβὰλ ποὺ τε  λοῦ-
σε ὑπὸ τὴν αἰγίδα τοῦ ὑπουργείου Του ρι-
σμοῦ τῆς Τουρκικῆς Δημοκρατίας καὶ τῆς 
Τουρκικῆς Πρεσβείας στὸ Λονδίνο με τεῖ-
χαν χιλιάδες ἄτομα. Στὸ στολισμένο μὲ 
τουρκικὲς σημαῖες Φεστιβὰλ ὁ Σύλλογος 
Ἀλληλεγγύης Τούρκων Δυτικῆς Θράκης 
– μέλος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ὁμοσπονδίας 
Τούρκων Δυτικῆς Θράκης – ἔστησε ἕνα 
στάντ (περίπτερο), ὅπου παρουσίασε τὴ 
δυτικοθρακιώτικη κουλτούρα καὶ τὶς πα-
ραδόσεις, ἐνῶ ἐνημέρωναν τὸν κόσμο γιὰ 
τὰ προβλήματα τῆς Τουρκικῆς μειονότη-
τας τῆς Δυτικῆς Θράκης... Τὸ στὰντ τοῦ 
Συλλόγου Ἀλληλεγγύης Τούρκων Δυτικῆς 
Θράκης τράβηξε τὸ ἐν  δια  φέρον, ἐνῶ τὸ 
ἐπισκέφθηκε μαζὶ μὲ τὴν οἰκογένειά του καὶ 
ὁ παλαιὸς πρόξενος τῆς Τουρκίας στὴν 
Κομοτηνὴ Ἀχμὲτ Ντεμιρόκ, ὁ ὁποῖος τώρα 
ὑπηρετεῖ σὰν πρέσβης τῆς Τουρκίας στὸ 
Λονδίνο...» («Ἐλεύθερος» 7-8.8.2010).

Κι ἐμεῖς ἐπαναπαυόμαστε στὸ ὅτι ἡ Συν-
θήκη τῆς Λωζάννης μιλάει μόνο γιὰ Ἕλλη-
νες Μουσουλμάνους τῆς Δυτικῆς Θράκης 
καὶ ὄχι γιὰ Τούρκους! Ἡ Τουρκία ὅμως δὲν 
σέβεται καμιὰ Συνθήκη. Τοὺς θεωρεῖ καὶ 
τοὺς ὀνομάζει Τούρκους. Μὲ τὸ Προ ξενεῖο 
της δὲ στὴν Κομοτηνὴ προσπαθεῖ νὰ τουρ-
κοποιήσει καὶ τοὺς Πομάκους καὶ τοὺς 
Ρομά. Πρέπει νὰ ξυπνήσουμε πρὶν νὰ εἶναι 
πολὺ ἀργά. Ἡ Τουρκία ἐπιχειρεῖ νὰ δημι-
ουργήσει στὴ Δυτικὴ Θράκη πρόβλημα 
ἀνάλογο μὲ ἐκεῖνο τῆς Κύπρου, βρίσκοντας 
καὶ ἐδῶ συμπαράσταση ἀπὸ τὴν Ἀγγλία. 
Οἱ ἁρμόδιοι γιὰ τὴν ἐξωτερική μας πολιτικὴ 
πρέπει νὰ προσέξουν πο λύ. Οἱ ἐχθροί μας 
εἶναι δίπλα μας καὶ ἀγρυ πνοῦν.



Μετανιωμένοι, στὰ γόνατα

Π 
οιὸς φταίει, λοιπόν;

Ποιὸς φταίει ποὺ τὸ ἔθνος βρί-
σκεται σήμερα σὲ τούτη τὴν ἐξα-
θλί ωση;

–Φταίει ἡ Κυβέρνηση.
–Ὄχι, φταίει ἡ προηγούμενη Κυβέρνη-

ση.
–Φταῖνε οἱ πολιτικοί μας.
–Φταῖνε οἱ τραπεζίτες.
–Φταῖνε τὰ διεθνὴ trust, οἱ off -shore ἑ    -

   ταιρεῖες, ἡ δημοσιονομικὴ πολιτική, τὸ 
Χρηματιστήριο, οἱ ἐπιχειρηματίες...

–Φταῖνε ὅλοι τους.
Λάθος, ἀδελφέ. Δὲν φταῖνε ὅλοι τους. 

Φταῖμε ὅλοι μας. Μπορεῖς νὰ τὸ πιστέψεις 
ὅτι ἔχεις κι ἐσὺ τὸ μερίδιο τῆς εὐθύνης 
σου σ’ αὐτὸ τὸ κατάντημα τῆς χώρας 
μας; Μπορῶ κι ἐγὼ νὰ τὸ παραδεχθῶ; 
Αὐτὸ θὰ ἦταν τὸ πρῶτο βῆμα.

Τὸ πρῶτο βῆμα εἶναι νὰ παραδεχθοῦ-
με οἱ Ἕλληνες ὅτι φταίξαμε ἀπέναντι στὸ 
Θεό. Ἁμαρτήσαμε. Παρέβημεν τὸ θέ λη-
μά του, τὸν ἅγιο Νόμο του. Πορευθήκα  -
με «ἐν τοῖς θελήμασι τῶν καρδιῶν ἡ  -
μῶν». Ἀποστατήσαμε ἀπὸ τὴ Χάρη του, 
τὴ σκέ πη καὶ προστασία του, καὶ εἴπα  με: 
«Ὡραῖα· ἄρα λοιπὸν μποροῦ με νὰ ζή-
σουμε καὶ χωρὶς τὶς δεσμεύ σεις τοῦ Νό-
μου τοῦ Θεοῦ· καταθλιπτικὰ πρά γ ματα· 

δὲν μᾶς χρειάζονται πιά. Ἐ   μεῖς ἔχουμε τὰ 
λεφτά μας, ποὺ μάλιστα  ἔχουμε ἀνακα-
λύψει τρόπους νὰ τὰ ἀπο κτοῦ με καὶ πο -
λὺ εὔκολα, χωρὶς κόπο, χωρὶς ἐργασία. 
Καὶ μ’ αὐτὰ φτιάχνεις τὴ ζωή σου πολὺ 
ὡ ραῖα. Διασκεδάζεις, γλεντᾶς, ἀποκτᾶς 
ἀ      γαθά, ὅ,τι θέλεις, ὅσο θέλεις...».

Καὶ βέβαια ἂς μὴν ποῦμε ὅτι αὐτὰ δὲν 
ἀφοροῦν ἐμᾶς, ἐμεῖς δὲν ζήσαμε ἔτσι. 
Ἂς ἀνοίξουμε μόνο τὶς ντουλάπες μας 
νὰ δοῦμε τὰ ροῦχα ποὺ κρέμονται στὶς 
κρεμάστρες, κι ἂς ρωτήσουμε εἰλικρινὰ 
τὸν ἑαυτό μας: «Ἂν εἶχα τὰ μισά, δὲν θὰ 
μποροῦσα νὰ ζήσω;» Ἡ ἀπάντηση ποὺ 
θὰ δώσουμε θὰ μᾶς δείξει ἐὰν καὶ ἐμεῖς 
δὲν βρισκόμαστε στὴν ἴδια νοοτροπία μ’ 
αὐτὴ ποὺ κατὰ βάσιν ἀπετέλεσε τὴν αἰ-
τία τοῦ κακοῦ καὶ τῆς γενικῆς ἐξαθλιώ σε -
ως τοῦ ἔθνους μας σήμερα. Καὶ βέβαια, 
ἂν μποροῦσα νὰ ζήσω μὲ τὰ μισά, τότε 
ἔχω κι ἐγὼ παραβεῖ τὸ λόγο τοῦ Θεοῦ 
ποὺ λέει «ὁ ἔχων δύο χιτῶνας μεταδότω 
τῷ μὴ ἔχοντι» (Λουκ. γ΄ 11). Πῶς λοιπὸν 
μπορῶ νὰ λέω ὅτι ἔζησα σύμφωνα μὲ τὸ 
Νόμο τοῦ Θεοῦ; 

Αὐτὸ εἶναι τὸ πρῶτο βῆμα.
Τὸ δεύτερο εἶναι νὰ πέσουμε στὰ γό-

νατα. Νὰ πέσουμε στὰ γόνατα, ἀδελφοί. 
Ἐμεῖς πάλι. Ὄχι οἱ ἄλλοι. Δὲν ἔχει σημα-

ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗΝ ΤΡΑΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΜΑΣ
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σία τί κάνουν οἱ ἄλλοι. Σημασία ἔχει ἐ  -
μεῖς τί κάνουμε. Κι ἂν τὸ κάνουμε αὐτὸ 
ὅσοι τώρα διαβάζουμε ἐτοῦτο τὸ ἄρθρο, 
χι λιάδες προσευχὲς θὰ ἀναπεμφθοῦν 
στὸν οὐρανό...

Τρεῖς τους ἦταν. Ἀθῶοι μάλιστα. Μέ-
σα στὴν κάμινο ἐπιπλέον, τιμωρημένοι 
γιὰ τὴν ἀπείθειά τους νὰ μὴν προσχω-
ρήσουν στὴν προσκύνηση τοῦ εἰδώλου 
καὶ τῆς ὕλης. Κι ὅμως οἱ Τρεῖς Παῖδες μέ-
σα ἀπὸ τὴν κάμινο τοῦ πυρός, τῆς τιμω-
ρίας, τοῦ ἀφανισμοῦ, σήκωσαν μάτια καὶ 
καρδιὲς στὸν οὐρανὸ καὶ προσευχήθη-
καν...

Προσευχήθηκαν γιὰ τὸ ἔθνος τους. Σὲ 
α΄ πληθυντικὸ πρόσωπο. Καὶ τί προσ-
ευχὴ ἦταν ἐκείνη! Λόγια μετανοίας,  συν-
τριβῆς ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ. Λόγια ἐξο-
μολογήσεως. Πόσο, ἀλήθεια, ταιρια στὴ 
προσευχὴ γιὰ τὸ ἔθνος μας σήμερα!

«Εἶσαι δίκαιος, Κύριε, Τοῦ εἶπαν. Οἱ ἀ   -
ποφάσεις σου εἶναι ὀρθές, ἀληθινές, δί -
καιες. Καὶ ὅ,τι ἐπέτρεψες τώρα τὸ ἔ   θνος 
μας νὰ πάθει, τὴν αἰχμαλωσία μας δη-
λαδὴ σὲ ἀνθρώπους ἄνομους, σκλη-
ρούς, βάναυσους, τὸ ἐπέτρεψες πολὺ  
σω στὰ καὶ δίκαια. Διότι ἁμαρτήσαμε, Κύ -
ριε, Σὲ ἐγκαταλείψαμε καὶ ἀπομακρυν-
θήκαμε ἀπὸ τὸ Νόμο σου, δὲν ὑπακού-
σα με στὶς σωτήριες ἐντολές σου, οὔτε 
φυ λάξαμε μὲ προσοχὴ ὅσα μᾶς παρήγ-
γειλες γιὰ νὰ εὐτυχήσουμε.

Καὶ τώρα...». Ἀκολουθεῖ ἔκθεση τῆς κα-
ταστάσεως τοῦ ἔθνους τους. «Τώρα  δὲν 
μποροῦμε οὔτε τὸ στόμα μας ν’ ἀνοί ξου-
με, νὰ ποῦμε μιὰ δικαιολογία, ἕνα πα-
ράπονο. Καταντήσαμε ντροπὴ καὶ ἐξευ-
τελισμός, ἀντικείμενο χλευασμοῦ καὶ κα-
ταφρόνιας ὅλων. ‘‘Ἐσμικρύνθημεν παρὰ 
πάντα τὰ ἔθνη’’, εἴμαστε οἱ πιὸ περιφρο-
νημένοι καὶ ἐξευτελισμένοι σ’ ὅλη τὴ γῆ. 
Κι αὐτὰ ὅλα γιὰ τὶς ἁμαρτίες μας». 

Κι ἔπειτα ἡ ταπεινὴ ἱκεσία: «Μὴ μᾶς 
παραδώσεις σὲ τέλεια καὶ ὁλοκληρωτικὴ 
καταστροφὴ καὶ μὴν ἀπομακρύνεις τὸ 

ἔλεος καὶ τὴν εὐσπλαχνία σου. Δέξου 
τὴν ἱκεσία μας, ἡ ὁποία βγαίνει μέσα 
ἀπὸ καρδιὰ συντριμμένη καὶ ταπεινωμέ-
νη μπροστά Σου, εἰλικρινὰ μετανιωμένη. 
Μὴ μᾶς ἀποδοκιμάσεις· ‘‘μὴ καταισχύνῃς 
ἡμᾶς, ἀλλὰ ποίησον μεθ’ ἡμῶν κατὰ τὴν 
ἐπιείκειάν σου καὶ κατὰ τὸ πλῆθος τοῦ 
ἐλέους σου καὶ ἐξελοῦ ἡμᾶς’’, βγάλε μας 
μέσα ἀπὸ αὐτὴν τὴν οἰκτρὴ κατάσταση 
ποὺ βρισκόμαστε τώρα. Κι ἂς ἀποβοῦν 
ὅλα αὐτὰ πρὸς δόξαν τοῦ ὀνόματός 
σου» (βλ. Δανιὴλ γ΄ [Προσευχή] 1-21). 

Πόσο, ἀλήθεια, ταιριαστὴ προσευχὴ 
γιὰ τὸ ἔθνος μας σήμερα!

Δὲν εἴμαστε σὲ θέση νὰ προκαθορί-
σουμε τί θὰ φέρει ἡ αὐριανὴ ἡμέρα. Κα-
λούμαστε ὅμως, ἀδελφοί, ὅλοι μας σὲ 
συστράτευση προσευχῆς γιὰ τὸ ἔθνος 
μας. Εἶναι πρωτοφανὴ αὐτὰ ποὺ ζοῦμε. 
Προσευχή! Τὴν προσευχὴ τῶν Τριῶν 
Παίδων, αὐτὴ νὰ λέμε καθημερινά(*). 
Καὶ μὲ τὴν ψυχικὴ διάθεση τῶν Τριῶν. 
Μὲ συντριβή, μετάνοια, ταπείνωση. Ἀκό-
μα πιὸ καλά, νὰ τὴ συνοδεύουμε καὶ μὲ 
κάποια στέρηση, κακοπάθεια σωματι -
κή: Νηστεία, μετάνοιες, ἀγρυπνία, ἐλεη-
μοσύνη... «Ἐν σάκκῳ καὶ σποδῷ», σὰν 
τοὺς Νινευΐτες. 

Ἕνας σεισμὸς νὰ προκληθεῖ. Σεισμὸς 
προσευχῆς νὰ κλονίσει τὰ οὐράνια, βοὴ 
ἰσχυρὴ νὰ ἀνεβεῖ στὰ «ὦτα Κυρίου Σα-
βαώθ». Καὶ τότε μποροῦμε νὰ ἐλπίζουμε. 
Εἶναι φιλάγαθος Ἐκεῖνος, μακρόθυμος 
καὶ ἐλεήμων, καὶ δὲν θὰ μᾶς ἀφήσει «εἰς 
τέλος». Γιὰ δέκα δὲν θὰ ἄφηνε τὰ Σόδο-
μα...

Δὲν θὰ βρεῖ δέκα μετανιωμένους καὶ 
προσευχομένους μέσα στὴν Ἑλλάδα; 

(*) Τὴν προσευχὴ αὐτὴ μποροῦμε νὰ τὴ 
βροῦ με, ἐκτὸς ἀπὸ τὸ βιβλίο «Δανιὴλ» τῆς Πα-
λαι ᾶς Διαθήκης, καὶ στὰ ἐγκόλπια τῆς Μεγά λης 
Ἑβδομάδος, στὴν Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ 
τοῦ Μεγάλου Σαββάτου, στὰ Ἀναγνώσματα.



8 Σεπτεμβρίου
Τὸ Γενέσιον

τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου

«Ἡ γέννησίς σου,
Θεοτόκε, χαρὰν ἐμήνυσε…»

Ηθεομητορικὴ ἑορτὴ τοῦ Γενεσίου 
τῆς Θεοτόκου εἶναι ἑορτὴ χαρᾶς. 
Τὸ στοιχεῖο τῆς χαρᾶς κυριαρχεῖ 
τόσο στὸ Ἀπολυτίκιο ποὺ ἀρχίζει 

μὲ τὶς λέξεις· «Ἡ γέννησίς σου, Θεοτόκε, 
χαρὰν ἐμήνυσε πάσῃ τῇ οἰκουμένῃ…», 
ὅσο καὶ σ’ ὅλα σχεδὸν τὰ τροπάρια τοῦ 
Ἑσπερινοῦ καὶ τοῦ Ὄρθρου. Ἡ ὑπέρο χη 
ὑμνολογία τῆς Ἑορτῆς χαρακτηρίζει  τὴ 
χαρὰ τῶν πιστῶν γιὰ τὴ γέννηση τῆς Θε-
οτόκου «παγκόσμια χαρά», «κοινὴ χα ρὰ 
ἀγγέλων καὶ ἀνθρώπων». Ψάλλει  μὲ τὰ 
ὡραιότερα βυζαντινὰ μέλη ὅτι συμ    παν-
ηγυρίζουν ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ, οἱ ἄγ  γε-
λοι καὶ οἱ ἄνθρωποι, ἡ θριαμ βεύου σα 
καὶ ἡ στρατευομένη Ἐκκλησία, ἡ Δημι-
ουργία ὁλόκληρη. «Συγχαίρει τε ὁμοῦ ὁ 
οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ»! 

Ἐξαιρέτως στὴ μεγάλη αὐτὴ θεομη-
τορικὴ ἑορτὴ εὐφραίνονται οἱ γονεῖς τῆς 
Ὑπεραγίας Θεοτόκου, ὁ Ἰωακεὶμ καὶ ἡ 
Ἄννα, ποὺ μὲ προσευχὲς καὶ νηστεῖες 
καὶ ζωὴ ἐξαγνισμοῦ καὶ ἐξαγιασμοῦ πα- 
 ρα καλοῦσαν τὸν ἅγιο Θεὸ νὰ θερα πεύ-
σει τὴν ἀτεκνία τῆς Ἄννας καί – ὢ τοῦ 
θαύ ματος! – σὲ προχωρημένη ἡλι κία, τό-

τε ποὺ οἱ γονεῖς δὲν ἀποκτοῦν παιδιά,  ἀ    -
ξιώθηκαν νὰ γίνουν θεοπάτορες! Ἀπέ-
κτη σαν τὴν θεόπαιδα Μαριάμ, «θυγάτρι-
ον ὡραιότατον καὶ γλυκύτατον· θυγάτρι-
ον ἱερώτατον, γάλα τρεφόμενον καὶ ἀγ-
γέλοις περιστοιχούμενον· θυγάτριον ἀει-
πάρθενον, τὸ τῆς παρθενίας κειμήλι ον· 
θυ γάτριον θεοπόθητον, ἀξιόθεον, κάλ -
λος  τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως», ὅπως 
γρά   φει ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός.

 Ἀλλὰ γιατί ἡ γέννηση τῆς Θεοτόκου 
μήνυσε χαρὰ σ’ ὅλη τὴν οἰκουμένη; Ἀ  -
σφαλῶς ὄχι μόνο διότι «ἄνθρωπος ἐγεν-
νήθη εἰς τὸν κόσμον», ποὺ εἶναι οὕ  τως ἢ 
ἄλλως ἀφορμὴ χαρᾶς, μεγάλο  δῶρο τοῦ 
Θεοῦ νὰ ἔρχεται στὸν κόσμο  νέο παιδί· 
κυρίως ἡ γέννηση τῆς Θεο τόκου ἔφερε
χαρὰ σ’ ὅλη τὴν οἰκου μέ νη γιὰ τὸν μο -
ναδικὸ σπουδαιότατο  ρόλο ποὺ ἐ πρό-
κειτο νὰ παίξει ἡ «θεό παις  Μαριάμ».  Θὰ 
ὑπηρετοῦσε στὸ ἀ   κα τάληπτο μυστήριο  
τῆς σαρκώσεως τοῦ Θεοῦ Λόγου. Θὰ γι -
νόταν ἡ Μητέρα τοῦ Θεοῦ! Δικαίως λοι -
πὸν πανηγυρίζει ὅλη ἡ οἰκουμέ νη, ἐφό-
σον ἡ Δημιουργία δώρισε στὸν Δημιουρ-
γό της τὸ πιὸ ὑπέροχο ἀπ’ ὅ λα τὰ δῶρα. 

«Ἡ γέννησίς σου,
Θεοτόκε, χαρὰν ἐμήνυσε…»
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«Μητέρα σεμνήν, μόνην ἀξίαν τοῦ Κτί-
σαντος»!

Ἡ γέννηση τῆς Θεοτόκου ἔγινε πανη-
γυρικὰ δεκτὴ ἀπὸ ὅλη τὴ Δημιουργία, δι -
ότι ἦταν προάγγελος τῆς σωτηρίας μας. 
Ὅπως μετὰ ἀπὸ ἀφόρητη ἄπνοια, ὅ  -
ταν φυσήξει ἐλαφρὸ ἀεράκι, δροσιζόμα-
στε λιγάκι καὶ ἀνακουφιζόμαστε, ἔτσι καὶ 
μετὰ ἀπὸ τὴν πνευματικὴ ἄπνοια τῆς 
πρὸ Χριστοῦ ἐποχῆς, μόλις γεννήθηκε 
ἡ Θεοτόκος, «ἔπνευσαν αὖραι σωτηρίας 
προ άγγελοι». Φύσηξε δροσιστικὸ ἀεράκι 
ποὺ ἦταν προάγγελος τῆς σωτηρίας ποὺ 
θὰ ἀκολουθοῦσε μὲ τὴν ἐνανθρώπηση 
τοῦ Θεοῦ Λόγου.

Ἡ πρώτη μητέρα μας, ἡ Εὔα, μὲ τὴν 
πα ρακοή της στὴν ἐντολὴ τοῦ Θεοῦ ἔγι-
νε πρόξενος λύπης γιὰ ὅλη τὴν ἀν   θρω-
πό τητα. Ἐνῶ ἡ δεύτερη μητέρα  μας, ἡ 
Ὑπερ αγία Θεοτόκος, μὲ τὴν ἀ  πόλυτη ὑ  -
πακοή της νὰ ὑπηρετήσει τὴ βου λὴ τοῦ 
Θεοῦ στὸ μυστήριο τῆς ἐναν  θρωπήσεως 
τοῦ Θεοῦ Λόγου  ἔγι νε ἀ   φορμὴ χαρᾶς 
γιὰ ὅλη τὴν οἰκουμένη. Ὅλοι γνωρίζουμε 
ὅτι ὅταν ὁ ἀρχάγγε λος Γαβριὴλ τῆς εἶπε 
τὴν ἡμέ ρα τοῦ Εὐ αγγελισμοῦ· «Πνεῦμα 
Ἅγιον ἐπελεύ σεται ἐπὶ σὲ καὶ δύναμις 
ὑψί στου ἐπι σκιάσει σοι· διὸ καὶ τὸ γεν-
νώμενον ἅ   γιον κληθήσεται υἱὸς Θεοῦ», 
ἡ πάνα γνη  Κόρη τῆς Ναζαρὲτ ἔσκυψε 
τὸν αὐ χένα τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ σώματος 
καὶ ἀπάντησε ταπεινά: «Ἰδοὺ ἡ δούλη 
Κυρίου· γένοιτό μοι κατὰ τὸ ρῆ μά σου» 
(Λουκ. α΄ 35, 38). Ὑπήκουσε πλήρως  
στὸ θέλη μα τοῦ Θεοῦ καὶ μὲ τὴν ὑπα κοή 
της ἀνε δείχθη «τῆς προμήτορος Εὔας ἡ 
ἐ    παν όρθωσις».

Ἀποτελεῖ ὑψίστη εὐεργεσία τοῦ Θεοῦ 
γιὰ ὅλη τὴ Δημιουργία τὸ κοσμοσωτή-
 ριο γεγονὸς ὅτι ὁ «Θεὸς ἐνηνθρώπησεν,  
ἵνα ἡμεῖς θεοποιηθῶμεν». Ὁ Κύ ρι ος  μὲ 
τὴν κατὰ σάρκα γέννησή του, τὴ δημο-
σία δράση του, τὴ σταυρικὴ θυσία του, 
τὴν Ἀνάσταση καὶ τὴν ἔνδο ξη Ἀνάλη-
ψή του χάρισε στὴν ἀνθρω πότητα «θη-

σαυρὸν ἀγαθῶν ἀναφαί ρε τον», ἔλυσε 
τὴν  κατάρα, ἔδωσε τὴν εὐ λογία, κατήρ-
γησε τὸν θάνατο «καὶ ἐδω ρήσατο ἡμῖν 
ζωὴν τὴν αἰώνιον»! Ἡ πάναγνη θεόπαις 
Μαρι ὰμ ὑπούργησε στὸ ἀκατάληπτο μυ-
στήριο τῆς θείας Ἐ     νανθρωπήσεως. Γι’ 
αὐτὸ ἡ γέν νησή  της ἔ    φερε τόσο μεγάλη 
χαρὰ στὴν οἰ  κουμένη. 

Ἐπίσης ὁ Πλάστης καὶ Δημιουργὸς μὲ 
τὸν ἄσπιλο τόκο τῆς Θεοτόκου «πρὸς
τὸ κρεῖττον πᾶσαν τὴν κτίσιν με  τε    στοι χεί-
ωσεν»! Ἀνακαίνισε δηλαδὴ ὅλη τὴ Δη   μι -
ουρ γία  πρὸς τὸ καλύτερο. «Τὰ ἀρχαῖα 
πα  ρῆλ θεν, ἰδοὺ γέγονε καινὰ τὰ πάντα»  
(Β΄ Κορ. ε΄ 17)! Ἐνῶ μέχρι τότε ἡ Δη μι-
ουρ γία  συστέναζε μὲ ὅλα τὰ στοι χεῖα  της 
ἐξαι τίας τῆς παρακοῆς τῶν Πρω    το πλά-
στων,  μὲ τὴ γέννηση τῆς Θεοτό κου καὶ 
τὴν ἐναν θρώπηση τοῦ Σωτῆ ρος Χρι στοῦ 
«συγχορεύει καὶ συνεορτάζει»!

❁   ❁   ❁
Ὑπάρχει παλαιὰ συνήθεια, ὅταν γεν-

νιέται ἕνα παιδί, νὰ ἐπισκέπτονται οἱ συγ-
γενεῖς τὴν οἰκογένεια ποὺ ἀπέκτησε τὸ 
παιδάκι, γιὰ νὰ συγχαροῦν τὴ μητέρα  
γιὰ τὸ νεογέννητο καὶ νὰ ἀποθέσουν τὰ 
δῶρα τῆς ἀγάπης τους. Ἐμεῖς τί δῶρο  
θὰ προσφέρουμε στὸ Γενέσιο τῆς Ὑ περ-
αγίας Θεοτόκου; 

Ὁ ἅγιος Γρηγόρι ος ὁ Πα λαμᾶς προ-
τείνει νὰ προσφέρου με τὸν ἁγιασμὸ τῆς 
ψυχῆς μας καὶ «τὴν ἁ   γνεί αν τοῦ σώμα-
τος δι’ ἐγκρατεί ας καὶ προσ ευχῆς». Νὰ 
ζοῦμε ζωὴ καθαρότη τος καὶ ἁγιασμοῦ, 
ἐγκρατείας καὶ προσ ευχῆς, ὅπως ζοῦσε 
ἡ Παναγία! Νὰ ὑπα κοῦμε στὶς ἐντολὲς 
τοῦ Θεοῦ, ὅπως ὑ πή  κουε πλήρως ἡ Παν-
αγία! Νὰ γινόμαστε  μέτο χοι τῆς χαρᾶς, 
μὲ τὸ νὰ δε   χόμαστε τὴ σω τηρία ποὺ 
προσφέρει ὁ Υἱὸς καὶ Θεός   της. Καὶ νὰ 
τὴν πα ρακαλοῦμε, ὅ πως κρά τησε στὴ 
μητρικὴ ἀγκάλη της τὸν Κύριο καὶ Θεό 
μας, ἔτσι νὰ κρατάει καὶ τὸν καθένα ἀπὸ 
μᾶς ποὺ ζητοῦμε μὲ πίστη τὴν προστα-
σία της.




