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 νάμεσα στοὺς ἄλλους λόγους 
τοὺς ὁποίους ἀπηύθυνε πρὸς 
τοὺς μαθητές του ὁ Κύ  ριος,  λίγες 
ὧρες πρὶν ἀπὸ τὸν ζωο ποιό του 

θάνατο, περιέλαβε καὶ μία διδασκαλία 
γιὰ τὴν ποιότητα τῆς ἀγά πης, τὴν ὁποία 
πρέπει νὰ καλλιερ γοῦ με μεταξύ μας. «Ἐν  -
τολὴν καινὴν δίδωμι ὑμῖν, ἵνα ἀγα  πᾶτε 
ἀλλήλους, καθὼς ἠγάπησα ὑμᾶς ἵνα καὶ 
ὑμεῖς ἀγαπᾶτε ἀλλήλους», εἶπε (Ἰω. ιγ΄ 
34). Σᾶς δί νω ἐντολὴ νέα, νὰ ἀγαπᾶτε ὁ 
ἕνας τὸν ἄλλο· καθὼς ἐγὼ σᾶς ἀγάπη-
σα, ἔτσι καὶ σεῖς νὰ ἀγαπάσθε μεταξύ 
σας. 

Στὴν Παλαιὰ Διαθήκη βέβαια ὑπῆρ χε 
ἡ ἐντολὴ τῆς ἀγάπης: «Ἀγαπήσεις τὸν 
πλη σίον σου ὡς σαυτόν» (Λευϊτ. ιθ΄ 18). 
Στὰ χρόνια τῆς παλαιᾶς ἐκείνης ἐποχῆς  
ἦταν κάτι πολὺ μεγάλο νὰ ἀγαπᾶ  ὁ κα -
θένας τὸν πλησίον του ὅπως τὸν ἑαυ τό 
του.

Στὴν ἐποχὴ ὅμως τῆς Καινῆς Διαθήκης  
ἡ ἐντολὴ τοῦ Χριστοῦ ζητεῖ κάτι πο λὺ 
μεγαλύτερο καὶ ὑψηλότερο: νὰ ἀγαποῦ-
με τὸν πλησίον ὄχι ὅπως τὸν ἑαυ τό μας, 
ἀλλὰ ὅπως ὁ Κύριος μᾶς ἀγά πησε, «ὁ 
δὲ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς ὁ Χρι στὸς ἠγά-
πησεν ἡμᾶς ὑπὲρ ἑαυ τόν… Ξένον  οὖν 
ἄ   ρα τῆς ἀγάπης τὸ μέτρον», γράφει ὁ ἅ  -

γιος Κύριλλος Ἀλεξαν δρεί ας. Παράδοξο   
καὶ ἐκπληκτικὸ τὸ μέτρο αὐτῆς τῆς ἀ       γά-
πης. Νὰ αἰσθανόμαστε ὅτι ὁ ἄλ  λος ἀξίζει 
περισσότερο ἀπὸ μᾶς. Νὰ ἐπι ζη τοῦ με ὁ 
ἄλλος νὰ χα ρεῖ, νὰ τιμηθεῖ,  νὰ ἐξυ πη ρε-
τηθεῖ, νὰ ἀπολαύσει περισσό τε ρο ἀπὸ 
μᾶς, νὰ ζήσει πιὸ πολὺ ἀπὸ μᾶς. Γι’ αὐ-
τὸ καὶ ὁ ἅγιος Κύ  ριλλος  συμπληρώνει  
καὶ λέγει ὅτι τί  ποτε δὲν πρέπει νὰ ἔχουμε 
ἀνώτερο ἀπὸ τὴν ἀγάπη τῶν ἀδελφῶν, 
ἀλλὰ νὰ ἀγαποῦμε μὲ τέτοιο τρόπο, 
ὥστε νὰ εἴμα στε πρόθυμοι «εἰς αὐτόν, 
εἰ δέοι, τὸν τῆς σαρκὸς καταβῆναι θά να-
τον, ἵνα τὴν τοῦ πέλας σωτηρίαν ἀ πο  -
κερδάνωμεν»· ἂν χρειασθεῖ, νὰ ὑπο-
στοῦ  με καὶ αὐτὸν τὸν σωματικὸ θάνα το, 
προ  κειμένου νὰ κερδί σουμε τὴ σωτηρία 
τοῦ πλησίον.

Ἐδῶ πλέον ἡ ἀγάπη γίνεται θυσία ὑπὲρ 
τοῦ πλησίον. Ἡ τέλεια ἀγάπη ἀκο λου-
θεῖ τὸ πρότυπο τοῦ Κυρίου, ποὺ θυσιά-
στηκε πρόθυμα γιὰ τὴ σω τηρία ὅλου τοῦ 
κόσμου. Αὐτὸς ποὺ ἐφαρμόζει τὴν ἐν-
τολὴ τοῦ Χρι στοῦ, ὄχι μόνο δὲν βλάπτει 
τὸν πλη σίον του, ἀλλὰ μὲ προθυμία καὶ 
ζῆλο, μὲ ἀνι  διοτέλεια, μὲ κόπους καὶ 
αὐταπάρνη ση ἐνδιαφέρεται γιὰ τὸ καλό 
του καὶ ἐργάζεται ἔργα συμπαθείας καὶ 
στορ γικοῦ ἐνδιαφέροντος μὲ τὰ ὁποῖα 
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ἐνι σχύει τὸν πλησίον, τὸν παρηγορεῖ καὶ 
τὸν βοηθεῖ νὰ βαδίζει μὲ συνέπεια τὴν 
ὁδὸ τῆς σωτηρίας.   

Ὅταν ὁ Κύριος ἔδωσε στοὺς μαθητές 
του τὴν καινὴ ἐντολὴ τῆς ἀγάπης καὶ 
τοὺς παρήγγειλε νὰ ἀγαπᾶ ὁ ἕνας τὸν 
ἄλ  λον ὅπως Ἐκεῖνος τοὺς ἀγάπησε, 
ἀσφα λῶς ἔφερναν στὴ μνήμη τους τὶς 
ἔκ  τακτες ἐκδηλώσεις τῆς ἀγάπης τοῦ 
Κυ  ρίου πρὸς αὐτούς: τὴν προθυμία μὲ 
τὴν ὁποία ἄκουγε τὶς ἀπορίες τους, τὴν 
ὑπομονὴ μὲ τὴν ὁποία διόρθωνε τὰ λά θη 
τους, τὴ συμπάθεια καὶ ἐπιείκεια μὲ τὴν 
ὁποία ἀντιμετώπιζε τὶς ἀδυναμίες τους, 
τὸν λεπτὸ ἔλεγχο στὶς ἐκτροπές τους,
τὶς θερμὲς προσευχές του, τὸ θάρ   ρος 
ποὺ τοὺς ἔδινε στὶς δύσκολες ὧρες, τὸν 
τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο τοὺς ὑ   περ α  σπιζόταν 
στὸν κίνδυνο. Ἔ πλυ  νε τὰ πόδια τους μὲ 
ὑποδειγματικὴ ταπείνωση. Με τὰ ἀπὸ λί -
γο θὰ ἔφθανε στὴν ἄκρα τα  πείνω ση, ὅ -
ταν θὰ βάδιζε ἑκούσια στὸν θάνατο γι’ 
αὐτούς. Αὐ τὴ θὰ ἦταν ἡ συ γκλονιστικό-
τερη ἐκ δήλωση τῆς πιὸ μεγάλης ἀγάπης. 
«Μεί ζονα ταύτης ἀγά πην οὐδεὶς ἔχει, 
ἵνα τις τὴν ψυχὴν αὐ τοῦ θῇ ὑπὲρ τῶν 
φίλων αὐτοῦ», τοὺς εἶπε (Ἰω. ιε΄ 13). Ἡ 
ἄ    κρα ταπείνωση θὰ συμ βάδιζε μὲ τὴν 
«μείζονα ἀγάπη». 

Ἀλλὰ ὁ Κύριος ἔδειξε ἐκπληκτικὴ ἀγά -
πη καὶ πρὸς ὅλους γενικὰ τοὺς ἀνθρώ-
πους. Δίδασκε, παρηγοροῦσε, θεράπευε, 
χωρὶς νὰ ἐνδιαφέρεται ποτὲ γιὰ τὸν Ἑαυ-
τό του, γιὰ τὴν ἀπαραίτητη ἀνάπαυσή 
του ἢ γιὰ τὴ λήψη τῆς ἀναγκαίας τροφῆς. 
«Διῆλθεν εὐεργετῶν» ἀπὸ αὐτὸν τὸν  κό-
    σμο καὶ «πάντας τοὺς κακῶς ἔ   χοντας ἐ  -
θερά πευσε» (Πράξ. ι΄ 38, Ματθ. η΄ 16). 
Ἐργά σθηκε μὲ ἀπαράμιλλη αὐταπάρ  νη -
 ση γιὰ τὴν παρηγοριὰ καὶ ἀνα κούφιση 
τῶν βασανισμένων καὶ ἀσθε νῶν ἀν θρώ  -
πων. Δεχόταν τοὺς ἄσημους καὶ  πτω -
χούς, φρόντιζε μὲ στοργὴ τὰ παιδιά, τοὺς 
 γέ  ροντες, τοὺς ἀσθενεῖς, τοὺς πάντες. 
Συ   γ χωροῦσε τοὺς μετανοημένους ἁμαρ-

τω λούς, ποὺ ἄλλοι τοὺς ἀπέφευγαν καὶ 
τοὺς περιφρονοῦσαν.

Ἀγάπησε καὶ τοὺς ἐχθρούς του καὶ θυ-
σιάσθηκε γι’ αὐτούς. «Χριστὸς ὄν των ἡ  -
μῶν ἀσθενῶν κατὰ καιρὸν ὑπὲρ ἀσεβῶν  
ἀπέθανε… ἐχθροὶ ὄντες κατηλλάγη μεν 
τῷ Θεῷ διὰ τοῦ θανάτου τοῦ υἱοῦ αὐ -
τοῦ», λέγει ὁ ἀπόστολος Παῦλος (Ρωμ. 
ε΄ 6, 10). Ἤμασταν ἐχθροὶ καὶ συμφι λιω-
θήκαμε μὲ τὸν Θεὸ διὰ τοῦ θανάτου τοῦ 
Υἱοῦ του. Αὐτὴ εἶ ναι ἡ ἀγά πη του, ποὺ 
Τὸν ὁδήγησε σὲ φρικτὸ καὶ ἀτιμωτικὸ 
θάνατο γιὰ ἐκείνους ποὺ δὲν ἐνδια φέρ-
θηκαν πρῶτοι γιὰ τὴ σωτηρία τους, ἀλλὰ 
ἐξα κολουθοῦσαν ὡς ἐχθροὶ νὰ Τὸν προ-
δίδουν καὶ νὰ Τὸν πολεμοῦν!

Τὴν πρωτάκουστη ἐντολὴ «ἀγαπᾶτε 
τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν, εὐλογεῖτε τοὺς κα -
ταρωμένους ὑμᾶς, καλῶς ποιεῖτε τοῖς 
μισοῦσιν ὑμᾶς καὶ προσεύχεσθε ὑπὲρ 
τῶν ἐπηρεαζόντων ὑμᾶς καὶ διωκόντων 
ὑμᾶς» (Ματθ. ε΄ 44), τὴν ἐφάρμοσε πά-
νω στὸ Σταυρό του μὲ ἀνυπέρβλητο τρό -
 πο. Ἐκεῖ ἀγάπησε τοὺς ἐχθρούς του ὅσο 
ποτὲ ἄλλοτε. Εὐηργέτησε αὐ τοὺς ποὺ 
Τὸν «ἐμίσησαν δωρεάν». Προσ ευχήθη-
κε γιὰ τοὺς σταυρωτές του: «Πάτερ,  ἄφες
αὐτοῖς· οὐ γὰρ οἴδασι τί ποι οῦσι» (Λουκ. 
κγ΄ 34). Πάνω στὸ Σταυ ρὸ ἔλαμ ψε ἐκτυ-
φλωτικὰ τὸ μεγαλεῖο τῆς ἀγάπης του!

Ἔτσι μᾶς ἀγάπησε ὁ Χριστός. Ἔτσι 
πρέ  πει νὰ ἀγαποῦμε καὶ μεῖς ὁ ἕνας τὸν 
ἄλλο. 

Στὸν κόσμο ποὺ ζοῦμε, ὅπου κυριαρχεῖ 
ὁ ἐγωισμός, ἡ φιλαυτία καὶ ἡ ἐπιδίωξη 
μὲ κάθε τρόπο τοῦ προσωπικοῦ συμφέ-
ροντος, ἡ διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ φαί-
νεται παράδοξη καὶ ἀνεφάρμοστη.

Μέσα στὴν ἁγία του Ἐκκλησία ὅμως 
μποροῦμε νὰ παλεύουμε μὲ τὸν ἑαυτό 
μας καὶ νὰ τὸν νικοῦμε. Καὶ μὲ τὴ συνέρ-
γεια τῆς παντοδυνάμου Χάριτός του νὰ 
μιμούμαστε τὸ ἅγιο παράδειγμά του καὶ 
νὰ ἀγαποῦμε τὸν πλησίον μας ὅπως Ἐ  -
κεῖνος μᾶς ἀγάπησε.
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1. �Π���Λ�Ψ	 Θ
�� 
Ὁ ἀπόστολος Παῦλος στὸ σημερινὸ 

ἀποστολικὸ ἀνάγνωσμα διακηρύσσει 
ξεκάθαρα καὶ ἀδιαμφισβήτητα τὴν θεο-
πνευστία τοῦ Εὐαγγελίου ποὺ κήρυττε. 
Λέει λοιπόν: Σᾶς γνωστοποιῶ, ἀδελ-
φοί, ὅτι τὸ Εὐαγγέλιο ποὺ σᾶς κήρυξα, 
«οὐκ ἔστι κατὰ ἄνθρωπον», δὲν ἀπο-
τελεῖ ἀν θρώπινη ἐπινόηση. Διότι ὄχι 
μόνο οἱ ἄλ λοι Ἀπόστολοι ἀλλὰ κι ἐγὼ 
ὁ ἴδιος δὲν τὸ παρέλαβα οὔτε τὸ διδά-
χθηκα ἀπὸ κά ποιον ἄνθρωπο, ἀλλὰ τὸ 
παρέλαβα κατευθείαν μὲ ἀποκάλυψη 

τοῦ Θεοῦ, ὁ Ὁποῖος ἀπευθείας μοῦ ἀ  -
ποκάλυψε τὸν Κύριο Ἰησοῦ.  

Γιατί ὅμως τὸ λέει αὐτὸ ὁ ἀπόστολος 
Παῦλος; Διότι θέλει νὰ καταστήσει σα-
φὲς ὅτι οἱ ἀλήθειες τοῦ Εὐαγγελίου δὲν 
ἀποτελοῦν ἀποκύημα κάποιων  ἀν  θρώ-
πινων συλλογισμῶν ἀλλὰ ἀποκά  λυψη 
τοῦ ἴδιου τοῦ Θεοῦ. Τὰ ὅσα κήρυξε ὁ 
ἴδιος ἀλλὰ καὶ οἱ ἄλλοι ἅγιοι Ἀ    πό στο-
λοι, δὲν εἶναι δικά τους λόγια,  ἀλ λὰ θεῖα 
διδάγματα ποὺ τοὺς τὰ ἀπο κάλυψε ὁ 
ἴδιος ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός. Βέβαια 
οἱ ἄλλοι Ἀπόστολοι ἔζησαν τρία χρόνια 

Θ
�Π
�Σ�� �� 
��ΓΓ
Λ��

Εὐλαμπίου, Εὐλαμπίας

μαρτύρων

Ἦχος γ΄ -  Ἑωθινὸν Θ΄

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Κ΄ Κυριακῆς: Γαλ. α΄ 11-19

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ

 Τῆς Κυριακῆς: Λουκ. ζ΄ 11-16

A    δελφοί, γνωρίζω ὑμῖν τὸ εὐαγγέλιον τὸ εὐαγγελισθὲν ὑπ᾿ ἐμοῦ ὅτι οὐκ 
ἔστι κατὰ ἄνθρωπον· οὐδὲ γὰρ ἐγὼ παρὰ ἀνθρώπου παρέλαβον αὐτὸ 
οὔτε ἐδιδάχθην, ἀλλὰ δι᾿ ἀποκαλύψεως ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ. ᾿Ηκούσατε γὰρ

τὴν ἐμὴν ἀναστροφήν ποτε ἐν τῷ ᾿Ιουδαϊσμῷ, ὅτι καθ᾿ ὑπερβολὴν ἐδίωκον 
τὴν ἐκκλησίαν τοῦ Θεοῦ καὶ ἐπόρθουν αὐτήν, καὶ προέκοπτον ἐν τῷ ᾿Ιου-
δαϊσμῷ ὑπὲρ πολλοὺς συνηλικιώτας ἐν τῷ γένει μου, περισσοτέρως ζη-
λωτὴς ὑπάρχων τῶν πατρικῶν μου παραδόσεων. Ὅτε δὲ εὐδόκησεν ὁ Θεὸς 
ὁ ἀφορίσας με ἐκ κοιλίας μητρός μου καὶ καλέσας διὰ τῆς χάριτος αὐτοῦ 
ἀποκαλύψαι τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἐν ἐμοί, ἵνα εὐαγγελίζωμαι αὐτὸν ἐν τοῖς ἔθνε-
σιν, εὐθέως οὐ προσανεθέμην σαρκὶ καὶ αἵματι, οὐδὲ ἀνῆλθον εἰς ῾Ιεροσόλυ-
μα πρὸς τοὺς πρὸ ἐμοῦ ἀποστόλους, ἀλλὰ ἀπῆλθον εἰς ᾿Αραβίαν, καὶ πάλιν 
ὑπέστρεψα εἰς Δαμασκόν. ῎Επειτα μετὰ ἔτη τρία ἀνῆλθον εἰς ῾Ιεροσόλυμα 
ἱστορῆσαι Πέτρον, καὶ ἐπέμεινα πρὸς αὐτὸν ἡμέρας δεκαπέντε· ἕτερον δὲ 
τῶν ἀποστόλων οὐκ εἶδον εἰ μὴ ᾿Ιάκωβον τὸν ἀδελφὸν τοῦ Κυρίου.    
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μαζὶ μὲ τὸν Κύριο, ἄκουσαν τὶς οὐράνιες διδασκαλίες του, εἶδαν τὴν ἀναμάρτητη 
ζωή του καὶ τὰ ὑπερφυσικὰ θαύματά του. Καὶ ὅλα αὐτὰ τὰ κατέγραψαν οἱ ἱεροὶ 
Εὐαγγελιστὲς ὡς θεϊκὴ παρακαταθήκη. Ὁ ἀπόστολος Παῦλος ὅμως δὲν ἔζησε 
μαζὶ μὲ τὸν Κύριο κατὰ τὰ τρία χρόνια τῆς δημοσίας δράσεώς του· πῶς λοιπὸν 
γνώρισε καὶ κατέγραψε στὶς Ἐπιστολές του τὶς ἀλήθειες τῆς πίστεως; Σ’ αὐτὸ 
ἀκριβῶς τὸ ἐρώτημα μᾶς ἀπαντᾶ ὁ ἴδιος. Μᾶς λέει ὅτι τὸ Εὐ αγγέλιο ποὺ κηρύττει 
τὸ παρέλαβε μὲ ὑπερφυσικὲς ἀποκαλύψεις ποὺ τοῦ ἔκα νε ὁ ἴδιος ὁ Κύριος, ὁ 

Ὁποῖος τοῦ φανέρωσε τὰ μυστήρια 
τῆς πίστεως. Καὶ ὁ ἴδιος τὰ κατανό-
ησε, τὰ δίδαξε καὶ τὰ κατέγραψε στὶς 
Ἐπιστολές του. Γι’ αὐτὸ καὶ ἀλλοῦ 
λέει στὸν μαθητή του Τιμόθεο ὅτι ὅλη 
ἡ Ἁγία Γραφὴ εἶναι θεόπνευστη. Θέ-
λει δηλαδὴ νὰ τοῦ τονίσει ὅτι δὲν εἶναι 
ἁπλῶς ἕνα ἱερὸ βιβλίο, ἀλλὰ τὸ βι-
βλίο μέσα ἀπὸ τὸ ὁποῖο μιλάει ὁ ἴδιος 
ὁ Θεός. Οἱ ἱεροὶ συγγραφεῖς ἁπλῶς 
δάνεισαν τὴ γραφίδα τους γιὰ νὰ μι-
λήσει ὁ Θεός. Τὸ Ἅγιον Πνεῦμα φώ-
τιζε τὸ νοῦ τους καὶ κινοῦσε τὸ χέρι 

τους. Διαφορετικὰ δὲν ἐξηγεῖται πῶς τόσοι ἱεροὶ συγγραφεῖς, οἱ περισσότεροι 
ἀγράμματοι, βρέθηκαν νὰ ἔχουν μία ἀνεπανάληπτη σοφία καὶ νὰ παρου σιάζουν 
ἀλήθειες ποὺ ποτὲ μέχρι τότε δὲν εἶχαν γραφεῖ πουθενὰ ἀπὸ κανέναν ἄλλον. 
Πῶς μπόρεσαν νὰ φθάσουν  σ’ ἕνα τέτοιο ἄφθαστο πνευματικὸ μεγα λεῖο ἐννοιῶν 
καὶ διδασκαλιῶν; Κανένας ἄλλος ἄνθρωπος στὸν κόσμο ἐκτὸς ἀπ’ αὐτοὺς δὲν 
μπόρεσε νὰ πεῖ τίποτε πιὸ μεγάλο ἀπὸ αὐτὰ ποὺ ἐκεῖνοι κατέγραψαν. 

Κάθε φορὰ λοιπὸν ποὺ ἀνοίγουμε τὴν Ἁγία Γραφή, θὰ πρέπει νὰ συναισθα-
νόμαστε μὲ δέος ὅτι μέσα ἀπὸ αὐτὴν θὰ ἀκούσουμε τὴ φωνὴ τοῦ ἴδιου τοῦ Θεοῦ 
καὶ τί θέλει αὐτὸς ἀπὸ ἐμᾶς, κατα νο ών  τας ὅτι σὲ κάθε φράση της ὑπάρ χουν νά-
ματα αἰωνιότητος καὶ ἀφθαρ  σίας πού μᾶς μεταγγίζουν μακα ριό τητα. Ποὺ σταλά-
ζουν σταγόνα-σταγόνα στὴν ψυ  χή μας τὴ Χάρη τοῦ Θε οῦ. Καὶ μᾶς μετα φέρουν 
ἀπὸ τὸ σκοτάδι στὸ φῶς, ἀπὸ τὴ θλίψη στὴ χαρά, ἀπὸ τὸ θάνατο στὴ ζωή.

 
2. 	 �
��Σ���Φ	 ��� 

Στὴ συνέχεια ὁ ἀπόστολος Παῦλος ἐξηγεῖ ὅτι ἡ θεοπνευστία τοῦ Εὐαγγελί-
ου ποὺ κηρύττει ἀποδεικνύεται καὶ ἀπὸ τὸ παρελθόν του. Λέει συγκεκριμένα:  
Ἀσφαλῶς θὰ ἔχετε ἀκούσει γιὰ τὴ δια γωγὴ ποὺ ἔδειξα κάποτε, ὅταν ἀκολου-
θοῦσα τὸ νόμο τῶν Ἰουδαίων. Ἀκούσατε ὅτι καταδίωκα μὲ πάθος τὴν Ἐκκλησία 
τοῦ Θεοῦ καὶ προσπαθοῦσα νὰ τὴν ἐξολοθρεύσω. Καὶ ἔδειχνα γιὰ τὶς παραδό-
σεις μας περισσότερο ζῆλο ἀπὸ πολλοὺς ἄλλους συμπατριῶτες μου. Ὅταν ὅμως 
εὐαρεστήθηκε ὁ Θεός – ὁ Ὁποῖος μὲ διάλεξε ἀπὸ τότε ποὺ ἤμουν στὴν κοιλιὰ τῆς 
μητέρας μου, καὶ μὲ κά λεσε χωρὶς ἐγὼ νὰ εἶμαι ἄξιος γιὰ μιὰ τέτοια ἐκλογή – «διὰ 
τῆς χάριτος αὐ τοῦ ἀποκαλύψαι τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἐν ἐμοί», γιὰ νὰ ἀποκαλύψει στὸ 



βάθος τῆς ψυχῆς μου τὸν Υἱό του, γιὰ 
νὰ Τὸν κηρύττω στὰ ἔθνη, ἀμέσως δὲν 
συμβουλεύθηκα κάποιον ἄνθρωπο. 
Οὔτε ἀ   νέβηκα στὰ Ἱεροσόλυμα γιὰ νὰ 
συν αντήσω τοὺς ἄλλους Ἀποστόλους, 
ἀλλὰ πῆγα στὴν Ἀραβία καὶ πάλι ἐπέ-
στρεψα στὴ Δαμασκό. Μετὰ ἀπὸ τρία 
χρόνια, ἀνέβηκα στὰ Ἱεροσόλυμα γιὰ 
νὰ γνωρίσω ἀπὸ κοντὰ τὸν Πέτρο, κι 
ἔ    μεινα κοντά του δεκαπέντε ἡμέρες. 
Ἄλ λον ἀπὸ τοὺς Ἀποστόλους δὲν εἶδα 
παρὰ μόνο τὸν ἀδελφόθεο Ἰάκωβο.

Μέσα ἀπὸ ὅλα αὐτὰ λοιπὸν ὁ ἀπό-
στολος Παῦλος θέλει νὰ μᾶς πεῖ ὅτι ἡ 
μεταστροφή του δὲν μπορεῖ νὰ ἐξηγηθεῖ 
μὲ κανέναν ἄλλο τρόπο παρὰ μόνο μὲ 
τὶς ἐπανειλημμένες ἀποκαλύψεις ποὺ 
δέχθηκε ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν Κύριο. Δια φο-
ρετικὰ δὲν ἐξηγεῖται πῶς αὐτὸς ὁ διώ-
κτης τοῦ Εὐαγγελίου ἔγινε διαπρύ σιος 
κήρυκας τῆς χριστιανικῆς ἀλήθει ας  
καὶ ἀκούραστος διάκονος τῆς Ἐκ κλη-
σίας. Τὸν ξεχώρισε ὁ Θεός, διότι ἤξερε 
τὶς ἐσωτερικές του διαθέσεις. Καὶ τοῦ 
ἐμφανίστηκε προσωπικῶς. Τοῦ ἀπο-
καλύφθηκε καὶ ἐξωτερικὰ καὶ τοῦ φα-
νέρωσε καὶ ἐσωτερικὰ τὰ μυστή ρια  τῆς 
πίστεως. Μόνος του δὲν θὰ μπο ροῦσε 
πότε νὰ κατανοήσει τὶς θεῖες  ἀλήθειες. 
Τοῦ τὶς δίδαξε ὁ ἴδιος ὁ Θεός. 

Τί ἔχει νὰ πεῖ ὅμως γιὰ μᾶς αὐτὴ ἡ με -
ταστροφὴ τοῦ θείου Παύλου; Ὅτι καν  -
έναν ἄνθρωπο δὲν πρέπει νὰ κα τα κρί-
νουμε καὶ νὰ ἀποδοκιμάζουμε. Μέ σα 
στὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, μέ σα στὴ 
Χάρη τῶν ἱερῶν Μυστηρίων οἱ διῶκτες 
γίνονται Ἀπόστολοι, οἱ βλάσφημοι ἅ  -
γιοι, οἱ ἐχθροὶ ζηλωτὲς διδάσκαλοι τῆς 
πί  στεως. Τὰ πάντα μπορεῖ νὰ κάνει ἡ 
δεξιὰ τοῦ Ὑψίστου. Σὲ ὅλους μας. Καὶ 
σὲ μᾶς. Ἀρκεῖ νὰ ἀφεθοῦμε στὴ Χάρη 
τοῦ Θεοῦ καὶ νὰ ὑπακούουμε στὶς κλή-
σεις του καὶ στὶς προσταγές του. 
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«ΟΛΟΣ ΙΕΡΩΜΕΝΟΣ ΘΕῼ»
Ἡ ἔκδοσή μας αὐτὴ παρουσιάζει κάποιες πτυχὲς 

ἀπὸ τὴ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο τοῦ π. Εὐσεβίου Ματθο-
πούλου, ἐν πολλοῖς ἄγνωστες, μέσα ἀπὸ τὶς ὁποῖες 
προβάλλουν ἐν αργῶς ἀφ’ ἑνὸς μὲν ἡ ὁσιότητα καὶ 
πνευματικότητα τῆς μορφῆς του, ἀφ’ ἑτέρου δὲ ὁ 
ἱεραποστολικὸς ζῆλος καὶ ἡ δράση του. Σελίδες 
136. Τιμᾶται 3  ̦.

✼   ✼   ✼

✝ Ἀρχιμ. Γεωργίου Ἰ. ΔημοπούλουἈρχιμ. Γεωργίου Ἰ. Δημοπούλου

Η ∆ΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
ΚΑΙ Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ

Ἔκδοση ἑνδέκατη

Ἐξετάζεται τὸ μεγάλο θέμα τῆς παγκόσμιας κρί-
σεως σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴν ἐμφάνιση καὶ τὴ δρά-
ση τοῦ Ἀντιχρίστου. Ἀναλύεται τὸ σκοτεινὸ καὶ 
καταστροφικὸ ἔργο του, ἐρευνᾶται ὁ δυσνόητος 
ἀριθμὸς 666 καὶ ἐφιστᾶται ἡ προσοχὴ τῶν πιστῶν 
στὶς συνέπειες τῆς σφραγίσεώς τους ἀπὸ τὸ «θη-
ρίο». Σελίδες 63. Τιμᾶται 2  ̦.

✼   ✼   ✼

✝ Εὐσταθίου Χ. ΜπάσταΕὐσταθίου Χ. Μπάστα

ΕΥΣΕΒΙΟΣ ΜΑΤΘΟΠΟΥΛΟΣ

Ἔκδοση τρίτη

Ἐπιχειρεῖται προσέγγιση στὸ πρόσωπο καὶ 
τὸ ἔργο τοῦ ἀειμνήστου πατρὸς Εὐσεβίου Ματ-
θοπούλου, ὁ ὁποῖος ὑπῆρξε σπάνια προσωπι-
κότητα, «πρωτότυπον πνεῦμα», «ἡ μεγαλυτέρα
πνευματικὴ φυσιογνωμία τῆς νεωτέρας Ἑλλά-
δος», κατὰ τὴν ἔκφραση ἐπιφανοῦς ἐκκλησιαστι-
κοῦ ἀνδρός. Ὁ ἄνθρωπος «σημεῖον» καὶ μέγιστη 
δωρεὰ τοῦ Θεοῦ στὴ σύγχρονη Ἑλλάδα. Σελίδες 
31. Τιμᾶται 1  ̦.

Γιὰ ταχυδρομικὴ ἀποστολὴ ὁ παραλή-
πτης ἐπιβαρύνεται μὲ τὰ ἀνάλογα ἔξοδα.



Μπροστὰ
στὴν ἀναπάντεχη

θλίψη

Οταν ὁ προφήτης Ἠλίας κατέφυγε 
στὰ Σαρεπτὰ τῆς Σιδωνίας, κατό-
πιν  θείας ἐντολῆς τὸν φιλοξένησε 

μία πτω χὴ χήρα γυναίκα. Καὶ ἡ γυναίκα 
 αὐ  τὴ ἂν καὶ εἰδωλολάτρισσα, ἀξιώθηκε 
νὰ ζήσει ἕνα συνεχιζόμενο θαῦμα: Ἂν 
καὶ ἦ   ταν περίοδος φοβερῆς πείνας, κά-
θε μέ  ρα τρεφόταν θαυματουργικὰ τό σο 
ὁ προφήτης Ἠλίας ὅσο καὶ ὅλη ἡ οἰ κογέ-
νειά της!

 Ἐνῶ ὅμως ἡ πτωχὴ χήρα ἀπολάμβα-
νε τόσο πλούσια τὶς εὐλογίες τοῦ Θεοῦ, 
ἕνα ἀναπάντεχο γεγονὸς ἦλθε νὰ ταρά-
ξει τὴ γαλήνη τῆς οἰκογενείας της καὶ νὰ 
ἀναστατώσει ὅλη τὴ ζωή της: Ἕνα ἀπὸ 
τὰ παιδιά της, ὁ μοναδικός της  γυιός, ἀρ -

ρώστησε βαριά. Ἡ κατάστασή του ἦ   ταν 
πολὺ κρίσιμη καὶ χειροτέρευε μέρα μὲ τὴ 
μέρα. Τελικὰ δὲν ἄντεξε ὁ ὀργα νι σμός 
του καὶ πέθανε.

Βαθὺς ὁ πόνος τῆς μητέρας τὴν ὁδη-
γεῖ σὲ λόγους ἀπογνώσεως καὶ διαμαρ-
τυρίας πρὸς τὸν Προφήτη:

–Τί θέλεις ἀπὸ ἐμένα, ἄνθρωπε τοῦ 
Θεοῦ; Ἦλθες νὰ φιλοξενηθεῖς στὸ σπίτι 
μου γιὰ νὰ θυμίσεις στὸ Θεὸ τὶς ἁμαρτίες 
μου καὶ νὰ προκαλέσεις ὡς τιμωρία γι’ 
αὐτὲς τὸν θάνατο τοῦ γυιοῦ μου;

Ὁ προφήτης Ἠλίας δὲν ἀπάντησε. 
Στὶς διαμαρτυρίες τῆς πονεμένης χήρας 
ἐναντίον του προτίμησε νὰ μείνει σιω-
πηλός. Ζήτησε μόνο νὰ πάρει τὸ νεκρὸ 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ  ΙΣΤΟΡΙΕΣ  
ΑΠΟ  ΤΗΝ  ΑΓΙΑ  ΓΡΑΦΗ

Ὅταν ὁ ἄνθρωπος ζεῖ μέσα στὶς εὐλογίες τοῦ Θεοῦ, εἶναι δύσκολο νὰ σκεφθεῖ 
τὸ ἐνδεχόμενο κάποιας θλίψεως ἢ ἀποτυχίας. Ἀναπόφευκτα ὅμως, κάποτε θὰ 
ἔλθει ἀντιμέτωπος μὲ κάποια τέτοια δοκιμασία. Τότε ἀλλεπάλληλα ἐρωτήματα 
ἔρχονται καὶ στροβιλίζονται στὸ νοῦ του: Γιατί νὰ συμβεῖ αὐτὸ σὲ μένα; Ἀφοῦ ὁ 
Θεὸς ὑπόσχεται εὐλογίες σὲ ὅσους Τὸν ἀκολουθοῦν, γιατί νὰ ἐπιτρέψει αὐτὴ τὴ 
σκληρὴ δοκιμασία;  

Δὲν εἶναι εὔκολο νὰ ἀπαντήσει κανεὶς σὲ παρόμοια ἐρωτήματα. Ἀξίζει ὅμως νὰ 
θυμηθοῦμε ἕνα περιστατικὸ ἀπὸ τὴ ζωὴ τοῦ προφήτη Ἠλία, ὅπως μᾶς τὸ περι-
γράφει ἡ Παλαιὰ Διαθήκη (Γ΄ Βασ. ιζ΄ 17-24). Θὰ μᾶς βοηθήσει νὰ δοῦμε πῶς 
πρέπει νὰ ἀντιμετωπίζουμε τὶς θλίψεις καὶ τὶς δοκιμασίες στὴ ζωή μας.
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παιδὶ κοντά του. Πράγματι τὸ ἀνέβα σε 
στὸ δωμάτιο ὅπου ἔμενε ὁ ἴδιος, τὸ ξά-
πλωσε στὸ κρεβάτι καὶ ἀφοῦ ἔκανε θερ-
μὴ προσευχὴ στὸν Θεὸ «ἐνεφύσησε 
τῷ παιδαρίῳ τρὶς καὶ ἐπεκαλέσατο τὸν 
Κύριον καὶ εἶπε· Κύριε ὁ Θεός μου, ἐ  -
πιστραφήτω δὴ ἡ ψυχὴ τοῦ παιδαρί ου 
τούτου εἰς αὐτόν». Τρεῖς φορὲς ἐμφύ-
σησε πρὸς τὸ παιδὶ καὶ ὕστερα ζήτησε 
ἀπὸ τὸν Θεὸ νὰ τὸ ἀναστήσει. Καὶ πρά-
γματι ἐπέστρεψε ἡ ψυχὴ τοῦ παιδιοῦ 
καὶ ἀναστήθηκε! 

Ὕστερα ἀπ’ αὐτό, ὁ προφήτης Ἠλίας 
παρέδωσε τὸ παιδὶ ζωντανὸ πλέον στὴ 
μητέρα του, ἡ ὁποία δὲν πίστευε στὰ 
μάτια της! Ξέσπασε σὲ δάκρυα χαρᾶς 
καὶ εὐγνωμοσύνης καὶ εἶπε: «Τώρα βε-
βαιώθηκα πλέον ἀπολύτως ὅτι εἶσαι ἀν-
θρωπος τοῦ Θεοῦ!...»

Ἔτσι ἡ γυναίκα αὐτὴ πῆρε ἀπόφαση 
στὸ ἑξῆς νὰ ἀκολουθεῖ τὶς ὁδηγίες τοῦ 
Προφήτη καὶ νὰ λατρεύει μὲ ὅλη τὴ δύ-
ναμη τῆς ψυχῆς της τὸν ἀληθινὸ Θεό. 

❁  ❁  ❁
Εἶναι ἀλήθεια ὅτι ἡ χήρα γυναίκα πέ-

ρασε μιὰ σκληρὴ δοκιμασία! Δὲν ἦταν 
μόνο ὁ θάνατος τοῦ παιδιοῦ της αὐτὸς 
καθ’ αὑτόν, ἀλλὰ καὶ οἱ συνθῆκες μέσα 
στὶς ὁποῖες ἔγινε. 

Ἡ γυναίκα αὐτὴ ὑπηρετοῦσε ἕναν ἀ  -
πε σταλμένο τοῦ Θεοῦ. Εἶχε κάθε λόγο  
λοιπὸν νὰ πιστεύει ὅτι ὁ Θεὸς θὰ τὴν 
εὐεργετοῦσε. Θὰ συνέχιζε νὰ τῆς χαρί-
ζει πλούσιες τὶς εὐλογίες του ὅπως καὶ 
μέχρι τώρα. Ἀντὶ ὅμως γιὰ κάποια νέα 
εὐλογία ὁ Θεὸς τῆς ἔστειλε μιὰ ἀνα-
πάντεχη συμφορά! 

Ἡ πτωχὴ γυναίκα ἔνιωσε τὸ ἔδαφος 
νὰ χάνεται κάτω ἀπὸ τὰ πόδια της. Κι 
εἴδαμε πόσο εὔκολα ξέχασε ὅλες τὶς 
ἄλλες εὐλογίες τοῦ Θεοῦ ποὺ ἔφερε ὁ 
Προφήτης στὴν οἰκογένειά της! Τοῦ 
μίλησε σὰν νὰ ἦταν αὐτὸς ὑπεύθυνος 

γιὰ τὸ θάνατο τοῦ γυιοῦ της. Οὔτε λίγο 
οὔτε πολὺ εἶπε ὅτι καλύτερα θὰ ἦταν νὰ 
μὴν ἐρχόταν ποτὲ στὸ σπίτι της. Τέτοια 
ἀπόγνωση τὴν εἶχε καταλάβει...

Ἐκεῖ ὅμως ποὺ ὅλα ἔδειχναν ὅτι ὁ 
Θεὸς τὴν εἶχε ἐγκαταλείψει, τὸ θαῦμα 
ποὺ ἔ   κα νε ὁ Προφήτης, τὸ πρῶτο θαῦμα 
ἀνα στάσεως ποὺ ἀναφέρεται στὴν Ἁγία 
Γρα  φή, φανέρωσε ὅτι ἡ δοκιμασία αὐτὴ 
εἶχε συγκεκριμένο σκοπό: νὰ ὁδηγήσει 
τὴν καλοπροαίρετη αὐτὴ γυναίκα στὴ 
μετάνοια καὶ στὴν πίστη στὸν ἀληθινὸ 
Θεό. Πράγμα ποὺ ἔγινε!

❁  ❁  ❁
Εἶναι πράγματι δύσκολο νὰ ἀντιμετω-

πίσει κανεὶς μὲ ψυχραιμία τὰ κτυπήμα-
τα ποὺ δέχεται ἀπὸ τὶς θλίψεις καὶ τὶς 
δοκιμασίες, καὶ μάλιστα ὅταν αὐτὲς ἔρ-
χον ται ἀναπάντεχα. Κάποια ἀποτυχία 
στὴν οἰ κογενειακὴ ἢ ἐπαγγελματικὴ ἀ-
            ποκατάσταση, μία ἀσθένεια, ἕνας θά-
νατος συγ γενικοῦ προσώπου ἀποτε -
λοῦν ἰ    σχυ   ρὰ πλήγματα στὴ ζωὴ τοῦ κα-
θενός μας. 

Ὡστόσο ἂς θυμόμαστε πάντοτε ὅτι 
Ἐκεῖνος ποὺ στέλνει τὶς εὐλογίες στὴ 
ζωή μας, Ἐκεῖνος εἶναι ποὺ ἐπιτρέπει 
καὶ τὶς δοκιμασίες γιὰ τὸ αἰώνιο συμφέ-
ρον μας. Ὁ δίκαιος Ἰώβ, ὁ ὁποῖος δο-
κι μάστηκε σκληρὰ ἀλλὰ ἔδειξε ὑπο δει-
γματικὴ ὑπομονή, ἔλεγε: «Εἰ τὰ ἀγαθὰ 
ἐδεξάμεθα ἐκ χειρὸς Κυρίου, τὰ κακὰ 
οὐχ ὑποίσομεν;» (Ἰὼβ β΄ 10). Ἀφοῦ δε-
χθήκαμε εὐχαρίστως τὰ ἀγαθὰ ἀπὸ τὸ 
χέρι τοῦ Κυρίου, δὲν θὰ ὑποφέρουμε 
καὶ τὰ θλιβερὰ καὶ δυσάρεστα, τὰ ὁποῖα 
τὸ ἴδιο χέρι μᾶς ἀποστέλλει; Ἄλλωστε 
αὐ τὰ ποὺ φαίνονται λυπηρὰ καὶ δυσά-
ρεστα, ἡ πάνσοφη Πρόνοια τοῦ Θεοῦ 
τὰ μεταχειρίζεται γιὰ τὸ καλό μας· γιὰ 
τὴ σωτηρία τῆς ψυχῆς μας. Ἂς εἴμαστε 
ἕτοιμοι λοιπὸν νὰ τὰ δεχθοῦμε μὲ πίστη 
καὶ ὑπομονή!



γὲν πρόκειται γιὰ τὴ γνωστή μας ὁσία 
Παρασκευή, τὴν καλλιπάρθενο κό-
ρη ποὺ ἑορτάζουμε στὶς 26 Ἰου λί ου. 
Ἡ συνώνυμή της ἁγία Παρασκευὴ ἡ 

νέα ποὺ ἑορτάζουμε στὶς 14 Ὀκτωβρίου 
ἔζησε τὸν 11ο αἰώνα καὶ καταγόταν ἀπὸ 
μιὰ μικρὴ παραθα λάσσια πόλη τῆς Ἀνα-
το λικῆς Θράκης, τοὺς Ἐπιβάτες, κοντὰ 
στὴ Σηλυβρία.

Ἡ ὁσία Παρασκευὴ εἶχε τὴν εὐτυχία 
νὰ γεννηθεῖ ἀπὸ χριστιανούς – πολὺ εὐ-
σεβεῖς – γονεῖς καὶ νὰ γαλουχηθεῖ μὲ τὰ 
νά ματα τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως. Ἀπὸ 
πο λὺ μικρὴ προσπαθοῦσε μὲ ἱερὸ ζῆλο 
νὰ ἐφαρμόζει τὶς εὐαγγελικὲς ἐντολές.

Μέσα στὴν παιδική της καρδιὰ ἔκρυβε 
ἕναν κόσμο καλοσύνης καὶ προσπαθοῦ-
σε νὰ εἶναι πάντα εὐεργετικὴ στὸ πε ρι-
βάλλον της. Τὰ ὑλικὰ πλούτη ποὺ τὰ εἶ   -
χαν ὑπεράφθονα οἱ γονεῖς της δὲν τὴν μέ  -
θυσαν. Ἡ ἴδια ἤθελε νὰ παραμένει πτω-
χή. Σύνθημά της ἦταν: «Ὅλα γιὰ τοὺς 
ἄλ     λους, τίποτε γιὰ τὸν ἑαυτό μου». Ἔτσι 
ἐξ η γεῖ ται ἡ εὐκολία μὲ τὴν ὁποία ἔ δινε  βο -
ή θεια σὲ ὅσους φτωχοὺς ἔβρισκε μπρο-
στά της.

Κάποτε ἔδωσε σὲ κάποια φτωχὴ τὸ 
χρυσό της σταυρό. Ἄλλοτε – χειμώνας 
ἦταν – ἔβγαλε τὸ ἐπανωφόρι της γιὰ νὰ 
ντύσει ἕνα ρακένδυτο κοριτσάκι. Καὶ ἡ 
ἴδια ἐπέστρεψε στὸ σπίτι της φορώντας 
τὰ τριμμένα ροῦχα τοῦ φτωχοῦ αὐτοῦ 

παιδιοῦ ποὺ ἐλέησε. Οἱ γονεῖς τῆς Παρα-
σκευῆς τὰ ἔβλεπαν ὅλα αὐτὰ πολὺ ὑ       περ-
βολικὰ καὶ τὴν μάλωναν αὐστηρά. Αὐτὴ 
ὅμως συνέχιζε νὰ σκορπίζει καὶ νὰ δίδει 
ψελλίζοντας: «Μακάριοι οἱ ἐλεή μονες, ὅ  -
τι αὐτοὶ ἐλεηθήσονται» (Ματθ. ε΄ 7).

Ἕναν θεωροῦσε μοναδικό της πλοῦτο 
ἡ Ὁσία: τὸν Χριστό! Χάριν αὐτοῦ τοῦ Κυ-
ρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ Νυμφίου της σὲ 
ἡλικία 16 ἐτῶν, ἔφηβος πλέον, ἡ Πα ρα-
σκευὴ ἀρνήθηκε προτάσεις γάμου καὶ 
ἀνεχώρησε ἀπὸ τὸ σπίτι της...

Ἔφθασε στὴ βασιλεύουσα Πόλη. Περ  -
πάτησε τοὺς δρόμους τῆς ἔνδοξης πρω  -
τεύουσας. Ἐπισκέφθηκε τοὺς περίλαμ-
πρους ἱεροὺς Ναοὺς καὶ Μονές της, 
προσκύνησε μὲ εὐλάβεια ἱερὰ Λείψανα, 
ζήτησε συμβουλὲς καὶ εὐλογίες ἐναρέ-
των καὶ ὁσίων ἀνθρώπων. Καὶ γεμάτη 
δύ ναμη καὶ θεία χάρη, πανευτυχὴς πέ -
ρασε στὴν ἀπέναντι ὄχθη, στὴν Ἡρά-
κλεια τοῦ Πόντου, γιὰ νὰ παραμείνει σ’ 
ἕνα  Μο νύδριο τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. 
Πέντε χρόνια ἔζησε ἐδῶ ἡσυχίας, προσ-
ευ χῆς, μελέτης, αὐτοκριτικῆς καὶ πνευ-
ματικοῦ καταρτισμοῦ.

Τώρα ἕνας ἄλλος ἰσχυρὸς ἱερὸς πόθος 
τὴν πλημμυρίζει. Θέλει νὰ ἐπισκεφθεῖ καὶ 
νὰ προσκυνήσει τοὺς Ἁγίους Τόπους, τὰ 
ἅγια μέρη ὅπου ἔζησε καὶ περπάτη σε ὁ 
ἐνανθρωπήσας Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ. 
Ὁ Κύρι ος ἐκπλήρωσε τὴν ἱερὴ ἐπιθυμία 

(14 Ὀκτωβρίου)

Ἡ ὁσία Παρασκευὴ ἡ νέα
ἡ Ἐπιβατηνή
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τῆς δού λης του. Ἡ Ὁσία ἔφθασε στὴν Πα-
λαι στίνη καὶ ἀπήλαυσε τὶς μεγάλες εὐλο-
γίες ἀπὸ τὰ Ἱερὰ Προσκυνήματα. Ἐδῶ 
πλη  ροφορήθηκε καὶ γιὰ κάποιο ἱε  ρὸ γυ-
ναι κεῖο αὐστηρὸ Κοινόβιο, ποὺ ὑπῆρχε 
στὴν ἔρημο τοῦ Ἰορδάνου. Τὸν τόπο 
αὐ τὸ ἐ    πέλεξε γιὰ νὰ μονάσει. Ἐδῶ ἀπή -
λαυσε καὶ νέες πνευματικὲς ἐμπειρίες.  
Μὲ τὸν ἀγώνα της, τὴν ἀδιάλειπτη προσ -
ευχή, τὴν ἄσκηση τῆς ἀγάπης καὶ τῆς δι-
ακονίας, τὴν καλλιέργεια τῆς ὑπομονῆς  
καὶ τῆς ταπεινοφροσύνης ἡ ὁσία Πα ρα-
 σκευὴ ἀνῆλθε σὲ ὕψη ἀρετῆς. Καὶ ἦταν 
μόλις 25 ἐτῶν. Ἡ παρουσία της μέ σα 
στὸ Κοινόβιο ἀποτελοῦσε γιὰ ὅλες τὶς 
μοναχὲς ἕνα δυνατὸ πρότυπο ζωῆς. Ὅ  -
μως δὲν παρέμεινε γιὰ πολὺ ἀκόμη ἀνά-
μεσά τους. Μὲ ἐσωτερικὴ παρόρμηση 
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἐπιστρέφει στὴν 
πατρίδα της. Ἀφοῦ κατέβηκε καὶ ἔφθασε 
στὸ λιμάνι τῆς Ἰόππης (σημερινὴ Γιάφα), 
πῆρε τὸ καράβι καὶ ἔφθασε στοὺς Ἐπι-
βάτες. Περνώντας καὶ πάλι ἀ   πὸ τὴν Κων-
  σταντινούπολη κατέληξε στὴν Καλλικρά-
 τεια.  Ἐδῶ στὸν Ἱερὸ Ναὸ τῶν Ἁγί ων Ἀ  -
πο  στό λων συνέχισε μό νη της τὴν ἄσκη-
σή της. Μὲ τὸ φωτεινό καὶ ἅγιο πα ρά-
δειγμά της φώτιζε τὴν περιοχὴ μὲ «φῶς 
Χριστοῦ». 

Μετὰ ἀπὸ δύο χρόνια ὁ Κύριος τὴν κά-
λεσε κοντά Του. Καὶ ἡ Ὁσία παρέδω σε 
εἰρηνικὰ τὸ πνεῦμα της στὸν Νυμφίο της 
ποὺ ὑπεραγάπησε. Ἄγγελοι παρέλαβαν 
τὴν ἁγνὴ ψυχή της καὶ τὴν ἀσφάλισαν 
στὴ χώρα τοῦ Παραδείσου...

Τὸ ἱερό της λείψανο θέλησε ὁ Κύριος νὰ 
τὸ ἀποκαλύψει μετὰ ἀπὸ θεία ὀπτασία. 
Οἱ εὐσεβεῖς πιστοὶ τῆς Καλλικράτειας τὸ 
ἐναπέθεσαν μὲ μύρα καὶ ὕμνους καὶ τιμὲς 
στὸν Ἱερὸ Ναὸ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων. 
Καὶ ἐκεῖ πλῆθος ἀσθενῶν, χωλῶν, κω-
φῶν, παραλυτικῶν, μὲ τὶς πρεσβεῖες τῆς 
Ὁσίας βρῆκαν τὴ θεραπεία τους.

Ἀπὸ τὸ 1641 τὸ ἱερὸ λείψανο τῆς ὁσίας 
Παρασκευῆς τῆς Ἐπιβατηνῆς βρίσκεται 

στὸν Ἱερὸ Ναὸ τῶν ἁγίων Τριῶν Ἱεραρ-
χῶν στὸ Ἰάσιο τῆς Μολδαβίας τῆς Ρου-
μανίας, καὶ τὴν τιμοῦν ἐκεῖ ὡς πολιοῦχο 
καὶ προστάτη τους. Ἀλλὰ καὶ στὴ Νέα 
Καλ λικράτεια Χαλκιδικῆς περίτεχνος να-
ὸς ὑ    ψώθηκε πρὸς τιμήν της καὶ πλήθη 
εὐσεβῶν πιστῶν τὴν τιμοῦν μὲ λαμ προὺς 
πανηγυρισμούς.

Ὁσία Παρασκευὴ ἡ Ἐπιβατηνή! Ὁ βίος 
της βαθιὰ χριστιανικός, αὐθεντικός! Ἡ 
καρδιά της γεμάτη ἀπὸ καλοσύνη, ἀπὸ 
καθαρότητα καὶ σεμνότητα. Δίκαια ὁ ἱε-
ρὸς ὑμνογράφος τὴν ἐγκωμιάζει. Ὑπῆρ-
ξες, τῆς λέγει, «εὐποιΐας ὑπόδειγμα, ἁ  -
γνείας βάθρον καὶ σεμνότητος ἔπαλξις», 
«ἄνθος θεομύριστον καὶ εὐωδέστατον 
λευκάνθεμον». 

Ἂς εὐχαριστοῦμε τὸν Κύριο γιὰ τὶς 
πνευ  ματικὲς εὐωδίες τῶν ἁγίων του.

«Χαίροις, εὐποιΐας ἡ λαμπηδὼν
Χαίροις, κλέος Θράκης
καὶ κοσμῆτορ Ἐπιβατῶν, 
Χαίροις, Ἰασίου Παρασκευὴ Ὁσία
ἀκλινὴς προστάτις
καὶ φύλαξ ἄγρυπνος,
μῆτερ Πανεύφημε».
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Θεολογία τῆς συνάφειας
ἢ ἀθεολογησία;

Ἀκούγεται ἀπίστευτο, εἶναι ὅμως ἀλη-
θινό! Κάποιοι «θεολόγοι» τῶν καιρῶν 
μας, ἀφοῦ ἐξάντλησαν κάθε μέθοδο  ἐν-
τυπωσιασμοῦ τῶν ἀνθρώπων, ἐπιχει-
ροῦν τώρα ἕνα προκλητικὸ βῆμα στὴ 
θεολογική τους σκέψη: Ὁμιλοῦν γιὰ νέο 
εἶδος θεολογίας, τὴν ὁποία τοποθετοῦν 
πάνω καὶ πέρα ἀπὸ τὴν πατερικὴ θεο-
λογία καὶ τὴν ὀνομάζουν «συναφειακὴ 
θεολογία».

Τί σημαίνει ὁ ὅρος «συναφειακὴ θεο-
λογία»; Σύμφωνα μὲ τὴν ἑρμηνεία ποὺ 
δίνουν οἱ ἴδιοι, σημαίνει τὸ νὰ βρίσκεται 
ἡ θεολογικὴ σκέψη σὲ ἐπαφή (συνά-
φεια) μὲ τὰ σύγχρονα προβλήματα. Τὰ 
σημερινὰ προβλήματα, λένε, διαφέρουν 
πολὺ ἀπὸ αὐτὰ ποὺ ἀντιμετώπισαν οἱ 
Πατέρες στὴν ἐποχή τους· ἑπομένως 
δὲν μποροῦμε νὰ τὰ ἀντιμετωπίσουμε 
μὲ τὴν πατερικὴ θεολογία· χρειαζόμαστε 
μιὰ σύγχρονη θεολογικὴ σκέψη! Χρεια-
ζόμαστε τὴ θεολογία τῆς «συνάφειας»!

Ὁ προβληματισμὸς αὐτὸς ἀναδείχθη-
κε κυρίως σὲ διεθνὲς συνέδριο ποὺ δι -
ορ γανώθηκε ἀπὸ τὴν Ἀκαδημία Θεο λο-
γικῶν Σπουδῶν στὸ Βόλο, συνεχίζεται  
ὅμως μὲ σχετικὲς δημοσιεύσεις σὲ θεο-
λογικὰ περιοδικά.

Μελετώντας τὰ σχετικὰ κείμενα δια-
πι στώνει κανεὶς καὶ μιὰ πρωτοφανὴ ἐ-
    πί θεση κατὰ τοῦ κορυφαίου Ρώσου θε-
ολόγου π. Γεωργίου Φλωρόφσκυ, ὁ ὁ   -
ποῖος πρὸ ἀρκετῶν δεκαετιῶν εἶχε ρί   -
ξει τὸ σύνθημα «ἐπιστροφὴ στὴ θεολο-
γία τῶν Πατέρων», μίλησε γιὰ ἀνάγκη 
«νεοπατερικῆς σύνθεσης» (δηλαδὴ γιὰ 
θεολογικὴ δημιουργία ποτισμένη ἀπὸ τὸ 
πνεῦμα τῶν Πατέρων) καὶ ὑποστήριξε 
σταθερὰ καὶ ἀποδεικτικὰ ὅτι «ὁ ἑλλη νι-

σμὸς ἀποτελεῖ αἰώνιο χαρακτηριστικὸ τοῦ 
Χριστιανισμοῦ».

Εἰδικὰ αὐτὸ τὸ τελευταῖο οἱ θεολόγοι τῆς 
«συνάφειας» τὸ χαρακτήρισαν «ἀγκάθι» 
στὴ θεολογικὴ σκέψη τοῦ Φλωρόφσκυ. 
Φυ  σικὰ δὲν πρωτοτύπησαν, ἀφοῦ αὐτὸς ὑ      -
πῆρ ξε ὁ κυριότατος λόγος γιὰ τὸν ὁποῖο τὸν 
πολέμησαν οἱ ἄλλοι ὁμοεθνεῖς του, ποὺ ἤ  -
θε λαν νὰ ἐπιβάλουν πλήρη ἐκρωσισμὸ τῆς 
ὀρθόδοξης θεολογίας.

Ὅσον ἀφορᾶ τὸν κύριο προβληματισμό 
τους, εἶναι νὰ θλίβεται κανείς, διαπιστώ-
νοντας τὴν ἀδιέξοδη πορεία ποὺ ἀκολου-
θοῦν καὶ ἡ ὁποία, ἀντὶ νὰ λύνει τὰ σύγχρο-
να  προβλήματα, τὰ περιπλέκει περισσότερο 
καὶ δημιουργεῖ καὶ ἄλλα χειρότερα καὶ πιὸ 
πολὺ περιπλεγμένα καὶ ἀδιέξοδα!

Μὲ πιὸ ἁπλὰ ἀλλὰ καὶ ξεκάθαρα λόγια:  Ἡ 
θεολογία τῆς «συνάφειας» εἶναι στὴν οὐ σία 
ἀθεολογησία καὶ εἶναι καθαρὰ προτε σταν-
τικῆς προελεύσεως· δηλαδὴ πλάνη!

Μήπως εἶναι ὑπερβολικὸς ἕνας τέτοιος 
χαρακτηρισμός;

* ἐπικαιρότητα
τῆς πατερικῆς θεολογίας

Ἀπάντηση πειστικότατη στὸ παραπάνω 
ἐρώτημα δίνει ἕνα ἐξαίρετο κείμενο τοῦ με-
γάλου θεολόγου π. Γεωργίου Φλωρόφσκυ, 
στὸ ὁποῖο διαπραγματεύεται ἀκριβῶς αὐτὸ 
τὸ ζήτημα. Γράφει:

«Συχνὰ μὲ κατέχει αἴσθημα περίεργον. 
Ὅταν μελετῶ τοὺς ἀρχαίους κλασσικοὺς 
τῆς χριστιανικῆς θεολογίας, τοὺς Πατέρες  
τῆς Ἐκκλησίας, βρίσκω νὰ σχετίζον ται πε-
ρισσότερο μὲ τὰ προβλήματα καὶ τὶς ταλαι-
πωρίες τῆς ἐποχῆς μου παρὰ ἡ παραγωγὴ 
τῶν νέων θεολόγων. Οἱ Πατέρες πάλευαν  μὲ 
προβλήματα ὑπαρξιακά, μὲ τὶς ἀποκαλύψεις 
τῶν αἰωνίων θεμάτων ποὺ καταγράφηκαν 
στὴν Ἁγία Γραφή. Θὰ διακινδύνευα νὰ δια-
τυπώσω τὴ γνώμη ὅτι ὁ Μ. Ἀθανάσιος καὶ ὁ 
Αὐγουστῖνος εἶναι πολὺ περισσότερο σύγ-
χρονοι ἀπὸ πολλοὺς ἀπὸ τοὺς σύγχρονους 
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σονται. Ἂς δοῦμε ἕνα τέτοιο γεγονὸς συν-
οπτικά, ὅπως περιγράφεται σὲ ἀθηναϊκὴ 
ἐφημερίδα: «Ὁ Κλαούντιο Χοσὲ Ἐσπινόζα 
Γκαρσία γεννήθηκε στὴν Κούβα πρὶν ἀπὸ 
34 χρόνια, ἀπὸ μητέρα ρωμαιοκαθολικὴ 
καὶ πατέρα ἄθεο. Πιστὸς ρωμαιοκαθο-
λικός, σπούδασε χημικὸς μηχανικὸς καὶ 
προετοιμαζόταν νὰ γίνει κληρικὸς τῆς Κου-
βανικῆς Καθολικῆς Ἐπισκοπῆς. Μέχρι τὴν 
ἡμέρα ποὺ ἀκυρώθηκε τὸ μάθημα τῶν 
Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν στὸ ἐκκλησιαστικὸ 
σχολεῖο ποὺ φοιτοῦσε καὶ ἀπὸ περιέργεια 
ἐπισκέφθηκε τὸν μικρὸ ὀρθόδοξο Ναὸ τοῦ 
Ἁγίου Νικολάου στὸ λιμάνι τῆς Ἁβάνας 
(...). Ἀπὸ τὴ στιγμὴ ἐκείνη ξεκίνησε ἕνα 
ταξίδι στὸν κόσμο τῆς Ὀρθοδοξίας, ποὺ 
τὸν ὁδήγησε ἀπὸ τὴν Ἁβάνα τοῦ Κάστρο 
στὸ Διδυμότειχο τῶν κάστρων. Ἐκεῖ ὅπου 
ὁ Κλαούντιο Χοσὲ διακονεῖ τὴν τοπικὴ 
μητρόπολη ὡς κληρικὸς τῆς Ὀρθοδόξου 
Ἐκκλησίας. Καὶ ὁ πατέρας Ἱερώνυμος, 
ὅπως ὀνομάζεται πλέον, ὑπηρετεῖ τοὺς 
ἁπλοὺς ἀνθρώπους τῆς ἑλληνικῆς ἐπαρ-
χίας (...)», ἀφοῦ προηγουμένως βαπτί-
σθηκε Ὀρθόδοξος στὴν Ἁβάνα. Τώρα 
μάλιστα δηλώνει ἀπερίφραστα: «Ἦταν 
δύσκολη ἡ ἀπόφασή μου. Ἤμουν μιὰ ζωὴ 
καθολικός, θὰ γινόμουν παπάς... Ἀλλὰ 
διάβασα πολλὰ βιβλία. Ὅταν εἶδα τὰ κεί-
μενα τῶν μεγάλων πατέρων, ὅπως τοῦ 
Ἰωάννη τοῦ Χρυσοστόμου, αἰσθάνθηκα 
πιὸ κοντὰ στὴν Ὀρθοδοξία. Ἔνιωσα τὴν 
πνευματικότητα».

Ὁ δημοσιογράφος συμπληρώνει τὴν 
ἀνταπόκρισή του μὲ τὰ ἑξῆς: «Ὁ πατέ-
ρας Ἱερώνυμος πιστεύει ὅτι ἡ Ὀρθοδο-
ξία ἔχει μέλλον στὴ Λατινικὴ Ἀμερική, σὲ 
ἕναν τόπο ὅπου χιλιάδες πιστοὶ στα δια-
κὰ ἀποστασιοποιοῦνται ἀπὸ τὴ Ρωμαιο-
καθολικὴ Ἐκκλησία. ‘‘Πάντοτε ἤθελα νὰ 
γί νω ἱεραπόστολος γιὰ νὰ βοηθήσω τοὺς 
ἀνθρώπους καὶ τὴν Ἐκκλησία. Γι’ αὐτὸ 

θεολόγους. Ὁ λόγος εἶναι ἁπλούστατος: 
ἀσχολοῦνταν μὲ πράγματα καὶ ὄχι μὲ τοὺς 
χάρτες, ἐνδιαφέρονταν ὄχι τόσο γιὰ τὸ τί 
μπορεῖ νὰ πιστέψει ὁ ἄνθρωπος, ὅσο γιὰ 
τὸ τί ἔχει πράξει ὁ Θεὸς γιὰ τὸν ἄνθρωπο. 
Ὀφείλουμε “σὲ μιὰ ἐποχὴ ὅπως ἡ δική 
μας” νὰ διευρύνουμε τὶς προοπτικές μας, 
νὰ ἀναγνωρίσουμε τοὺς δασκάλους τῆς 
ἀρχαιότητας καὶ νὰ ἐπιχειρήσουμε γιὰ τὴν 
ἐποχή μας μιὰ ὑπαρξιακὴ σύνθεση τῆς 
χριστιανικῆς ἐμπειρίας». Καὶ προσθέτει:

«Σήμερα ζοῦμε σὲ ἐποχὴ διανοητικοῦ χά-
ους. Ἴσως ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος δὲν ἔχει 
ἀκόμα καταλήξει πουθενὰ καὶ ἡ ποικιλία 
τῶν γνωμῶν δὲν παρέχει ἐλπίδες προσεγγί-
σεως. Πιθανὸν τὸ μόνο φῶς στὸ διανοητικὸ 
σκοτάδι τῆς ἀπελπιστικῆς ἐποχῆς μας εἶναι 
ἀκριβῶς αὐτὴ “ἡ ἅπαξ παραδοθεῖσα τοῖς 
ἁγίοις πίστις” (Ἰούδα 3), ὅσο ἀπαρχαιομένη 
κι ἂν φαίνεται ἡ γλώσσα τῆς πρώτης Ἐκκλη-
σίας κρινόμενη μὲ τὰ παροδικὰ μέτρα μας».

«Ἐπιστροφὴ στοὺς Πατέρες», τόνιζε ὁ 
Φλωρόφσκυ, «σημαίνει νὰ προχωρήσουμε, 
ὄχι νὰ ὀπισθοδρομήσουμε. Αὐτὸ ποὺ χρεια-
ζόμαστε εἶναι νὰ εἴμαστε πιστοὶ στὸ πνεῦμα, 
ὄχι στὸ γράμμα τῶν Πατέρων, νὰ ἀφήσουμε 
τοὺς ἑαυτούς μας νὰ πυρακτωθοῦν ἀπὸ τὴ 
φλόγα τῆς ἀναμμένης ἐμπνεύσεώς τους, ὄχι 
νὰ συγκεντρώνουμε δείγματα γιὰ βοτανι κὴ 
συλλογή»!

Καίριες ἐπισημάνσεις ἑνὸς πραγματικὰ 
μεγάλου θεολόγου! Τὸ σύνθημά του ἦταν: 
«Μπροστὰ μὲ τοὺς Πατέρες»! Οἱ σημερινοὶ 
θεολογοῦντες φωνάζουν: «Πέρα ἀπὸ τοὺς 
Πατέρες»! Ἀλλὰ πέρα ἀπὸ τοὺς Πατέρες 
εἶναι τὸ χάος, ἡ πλάνη. Τόσο δύσκολο εἶναι 
νὰ γίνει ἀντιληπτὸ αὐτό;         

«�αξίδι... στὴν 5ρθοδοξία»
Ἡ οἰκουμενικὴ Ὀρθοδοξία δέχεται συχνὰ  

στοὺς κόλπους της πιστοὺς ἄλλων χριστια -
νικῶν δογμάτων, οἱ ὁποῖοι ζητοῦν ἐπι μό-
νως νὰ ἐνταχθοῦν σ’ αὐτήν. Μερικὰ τέτοια  
περιστατικὰ ἐντυπωσιάζουν ἰδιαίτερα λόγῳ 
τῶν συνθηκῶν ὑπὸ τὶς ὁποῖες ἐκτυλίσ-
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καὶ θέλω νὰ γυρίσω. Γιατὶ εἶναι ἡ πατρί-
δα μου, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία. Τὸ 
νιώθω ὡς ἀνάγκη. Ἐγὼ ποτὲ δὲν θέλη-
σα νὰ γίνω παπὰς γιὰ ἕνα μισθό. Ἔγινα 

γιὰ νὰ προσφέρω στὸν συνάνθρωπο’’» 
(«Καθημερινὴ» 2-6-2010).

Εἶναι εὔλογο ὡς Ὀρθόδοξοι πιστοὶ νὰ 
θαυμάζουμε τὸ πάνσοφο σχέδιο τῆς θεί-
ας Προνοίας, ἡ ὁποία καθοδηγεῖ μυστικὰ 
κάθε καλοπροαίρετη ψυχὴ στὴ σωτηρι-
ώδη ἀλήθεια τῆς «μιᾶς, ἁγίας, καθολικῆς 
καὶ ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας» τοῦ Χριστοῦ, 
δηλαδὴ στὴν Ὀρθοδοξία. Ἁρμόζει λοιπὸν 
νὰ ἀναφωνήσουμε μὲ τὸν ἀπόστολο Παῦλο: 
«Ὡς ἀνεξερεύνητα τὰ κρίματα αὐτοῦ καὶ 
ἀνεξιχνίαστοι αἱ ὁδοὶ αὐτοῦ!» (Ρωμ. ια΄ 33).

�ὰ 7ρχαῖα :λληνικὰ
στὴν 7γγλία ἀπὸ τὸ Δημοτικό!
Ἐνῶ ἐμεῖς σταδιακὰ ἀφαιροῦμε τὴ διδα-

σκαλία τῶν Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν ἀπὸ τὰ 
σχολεῖα μας – τελευταῖα μάλιστα ἐκ μέ-
ρους πανεπιστημιακοῦ δασκάλου ζητή-
θη κε ἀπὸ τὸν Πρωθυπουργό, ποὺ τὸν ἐ     -
πι σκέφ θηκε, νὰ ἀφαιρεθοῦν ἐντελῶς τὰ 
Ἀρ    χαῖα ἀπὸ τὰ ἑλληνικὰ σχολεῖα – στὴν 
Ἀγγλία καθιε ρώθη κε ἤδη ἀπὸ τὸν φετινὸ 
Σεπτέμβριο ἡ δι    δα σκαλία τους. Συγκε-
κριμένα ἀπὸ τὸν Σε   πτέμβριο τὰ Ἀρχαῖα 
Ἑλληνικὰ θὰ εἶναι ὑπο  χρεωτικὸ μάθημα 
σὲ 13 δημοτικὰ σχολεῖα στὴν Ὀξ φόρδη! Ἡ 
εἴδηση μᾶς πληροφορεῖ: 

«Σὲ βρετανικὰ δημόσια δημοτικὰ σχο-
λεῖα θὰ διδάσκονται ἀπὸ τὸν Σεπτέμβριο 
τὰ ἀρ χαῖα ἑλληνικά. Ἡ ἀπόφαση ἐλήφ θη 
ὕστε ρα ἀπὸ πρωτοβουλία ὀργάνωσης 
γιὰ τὴ διδασκαλία τῶν κλασικῶν καὶ ἀφο-
ρᾶ, σὲ πρώτη φάση, 13 σχολεῖα στὴν πε-
ριοχὴ Ὀξ φορντσάϊρ. Ὁ βρετανικὸς Τύπος  
μὲ χαρὰ ἀνακοινώνει ὅτι οἱ μαθητὲς ‘‘θὰ 
διδάσκονται τὴ μητρικὴ γλώσσα τοῦ Ἀρ-
χιμήδη καὶ τοῦ Ἡρόδοτου’’. Ἡ Λόρνα Ρό-
μ πινσον, διευθύν τρια τοῦ προγράμματος 
‘‘Ἶρις’’, ποὺ προώθησε ἁρμοδίως τὴν ἰ       -
δέα, εἶναι πεπεισμένη ὅτι ἡ διδασκαλία 
τῶν ἀρχαίων ἑλληνικῶν θὰ ἔχει σημαντικὰ 

εὐεργετήματα γιὰ τοὺς μαθητές. ‘‘Ὁ κόσμος
μπορεῖ νὰ τρομάζει στὴν ἰδέα τῆς ἐκμά-
θησης μιᾶς γλώσσας ποὺ ἔχει δια φορετικὸ 
ἀλφάβητο καὶ νὰ ἀντιμετωπίζει τὸ θέμα ὡς 
πρόβλημα. Ὅμως ἀπὸ τὴν ἐμ πειρία μας 
γνωρίζουμε ὅτι ἐνῶ (ἡ διδασκα λία) πρά-
γματι προσθέτει μιὰ ἐπιπλέον διά σταση 
στὴ μάθηση, τελικὰ ὁ κόσμος προ σαρ μό -
  ζεται πολὺ γρήγορα καὶ ἀρχίζει νὰ τὸ εὐ-
χαριστιέται ὅταν ἐξοικειωθεῖ’’. Οἱ μαθητές,  
σὲ τρία δημόσια δημοτικὰ ἀρ   χι κὰ καὶ ἄλλα 
δέκα λίγο ἀργότερα, θὰ δι  δάσκον ται τὴν 
ἀλφάβητο, γραμματικὴ καὶ λεξιλόγιο τῆς 
ἀρχαίας ἑλληνικῆς γλώσσας, ἀλλὰ καὶ 
στοιχεῖα πολιτισμοῦ, ὅπως ἡ γέννηση καὶ 
ἡ ἐξέλιξη τῶν Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων καὶ 
οἱ κωμωδίες τοῦ Ἀριστοφάνη. Ἡ διευθύν-
τρια ἑνὸς δημοτικοῦ σχολείου στὸ Ὀξφορ-
ντσάϊρ εἶπε χαρακτηριστικὰ στὴν Daily 
Telegraph ὅτι ἡ προγενέστερη εἰσαγωγὴ 
τῶν λατινικῶν πῆγε καλά, ὁπότε δέχτηκαν 
θετικὰ καὶ τὰ ἀρχαῖα ἑλληνικά. ‘‘Τὰ παιδιὰ 
ἀντιλαμβάνονται καλύτερα τὴ γλώσσα,  
ἀναγνωρίζουν τὴ σχέση μεταξὺ τῶν γλωσ-
σῶν καὶ τὸ διασκεδάζουν’’, εἶπε ἡ Σοῦ 
Γουίτζερι. Ἡ Ρόμπινσον θεωρεῖ τὰ ἀρχαῖα 
ἑλληνικὰ ‘‘θαυμάσια γλώσσα, γεμάτη ὄ  -
μορφες λέξεις καὶ συναρπαστικὰ νοήμα-
τα’’, ἐνῶ ὁ συγγραφέας - δημοσιογρά φος 
Χάρι Μάουντ γράφει στό blog του: ‘‘Εἶναι 
θαυμά σια εἴδηση ὅτι τὰ ἀρχαῖα ἑλληνικὰ 
θὰ διδά  σκονται στὸ δημοτικό. Θὰ βελτι-
ώσουν τὶς δε ξιότη τες τῶν παιδιῶν στὴν 
ἀγ  γλικὴ γραμματικὴ καὶ θὰ τὰ εἰσαγάγουν 
στὸν ἑλληνικὸ  πολιτισμό – τὸ λίκνο τοῦ δυ-
τικοῦ πολιτισμοῦ’’» («Ἐλευθεροτυπία» 31-
7-2010). 

Ἐμεῖς ὅμως ἀπεμπολοῦμε τὰ Ἀρχαῖα Ἑλ-
ληνικά, αὐτὴ τὴ «θαυμάσια γλώσσα, (τή) γε-
μάτη ὄμορφες λέξεις καὶ συναρπαστικὰ νο-
ήματα». Τὸ Ὑπουργεῖο μας, ποὺ δὲν θέλει 
νὰ ὀνομάζεται Ἐθνικῆς Παιδείας ἀλλὰ «διὰ 
βίου μάθησης», προσπαθεῖ νὰ ἀποκόψει 
τὰ Ἑλληνόπουλα ἀπὸ τὴ γλώσσα τους καὶ 
νὰ τούς... ἀπομάθει τὰ ἑλληνικά, βγάζοντας 
ἔτσι τὸ λαό μας ἀπὸ τὸν «ἑλληνικὸ πολιτι-
σμό – τὸ λίκνο τοῦ δυτικοῦ πολιτισμοῦ»! 
Ἐνῶ στὴν Ἀγγλία εἰσάγουν ὄχι ἁπλῶς τὰ 
Ἑλληνικὰ ἀλλὰ τὰ Ἀρχαῖα Ἑλληνικά! Καὶ 
μάλιστα ὄχι ἀπὸ τὸ Γυμνάσιο ἢ τὸ Λύκειο, 
ἀλλὰ ἀπὸ τὸ Δημοτικό!...
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(Δ΄ Λουκᾶ)

Τῶν ἁγίων Πατέρων

τῆς Ζ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου

Ὠσηὲ προφήτου,

Ἀνδρέου τοῦ ἐν Κρίσει

Ἦχος δ΄ - Ἑωθινὸν Ι΄

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

 Τῶν Πατέρων: Τίτ. γ΄ 8-15

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ

Τῆς Κυριακῆς: Λουκ. η΄ 4-15
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Ἡ Ἐκκλησία μας σήμερα τιμᾶ τὴ μνήμη 
τῶν ἁγίων θεοφόρων Πατέρων τῆς Ζ΄ ἐν 
Νικαίᾳ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, οἱ ὁποῖοι 
ὄχι μόνο ἀναστήλωσαν τὶς ἅγιες εἰκόνες, 
ἀλ λὰ καὶ καταδίκασαν συνολικῶς ὅλες τὶς 
αἱρέσεις ποὺ εἶχαν ἐμφανισθεῖ μέχρι τότε. 

Στὸ ἀποστολικὸ ἀνάγνωσμα, ποὺ ἔχει 
ἐπιλεγεῖ πρὸς τιμὴν τῶν ἁγίων αὐτῶν Πα-
τέρων, ὁ ἀπόστολος Παῦλος τονίζει  στὸν 
μαθητή του Τίτο ὅτι οἱ ἀλήθειες τῆς πί στε-
ως ποὺ τοῦ προανέφερε εἶναι ἀδιαμ φισ-
βήτητες. Καὶ τοῦ ζητᾶ νὰ μιλάει στοὺς πι    -
στοὺς γιὰ τὶς ἀλήθειες αὐτὲς μὲ βεβαιό-
τητα, γιὰ νὰ φροντίζουν ὅλοι οἱ πιστοὶ νὰ 
πρωτοστατοῦν ἀκούραστα σὲ καλὰ ἔργα. 
«Ταῦτά ἐστι τὰ καλὰ καὶ ὠφέλιμα τοῖς ἀν-
θρώποις», γράφει. Στὴ συνέχεια ζητεῖ ἀπὸ 

τὸν ἅγιο Τίτο νὰ ἀποφεύγει τὶς ἀνόητες συζη-
τήσεις καὶ τὶς γενεαλογίες γιὰ τοὺς μυ θι κοὺς 
θεοὺς ἢ τοὺς προγόνους, ὅπως καὶ τὶς φι-
λονικίες γιὰ τὸν ἰουδαϊκὸ νόμο, διότι δὲν 
φέρνουν καμία ὠφέλεια ἀλλ’ εἶναι μάταιες. 

Δύο λοιπὸν βασικὰ στοιχεῖα ζητεῖ ὁ ἀπό-
στολος Παῦλος ὄχι μόνο ἀπὸ τὸν μαθη-
τή του Τίτο ἀλλὰ καὶ ἀπὸ κάθε πιστὸ τῆς 
Ἐκ κλη σίας: τὰ καλὰ ἔργα καὶ τὰ ὠφέλιμα 
λόγια. Ἔργα καὶ λόγια. Καὶ μάλιστα σὲ μιὰ 
ἐποχὴ ὅπως ἡ σημερινή, ποὺ οἱ ἄνθρωποι 
ἔχουν κουραστεῖ ἀπὸ τὰ πολλὰ λόγια ποὺ 
δὲν ἔχουν ἀντίκρισμα, ἡ προτροπὴ τοῦ θεί-
ου Ἀποστόλου ἔχει μεγάλη ἐπικαιρότητα. 

Καὶ θέτουν ὅλους ἐμᾶς τοὺς πιστοὺς 
μπροστὰ στὴν εὐθύνη μας. Διότι κι ἐμεῖς 
δυ στυχῶς κάποτε ἐπηρεαζόμαστε ἀπὸ τὸ 
πνεῦ μα τῆς ἐποχῆς, νὰ λέμε λόγια χωρὶς 

t  έκνον Τίτε, πιστὸς ὁ λόγος· καὶ περὶ τούτων βούλομαί σε διαβεβαιοῦσθαι, 
ἵνα φροντίζωσι καλῶν ἔργων προΐστασθαι οἱ πεπιστευκότες τῷ Θεῷ. 
ταῦτά ἐστι τὰ καλὰ καὶ ὠφέλιμα τοῖς ἀνθρώποις· μωρὰς δὲ ζητήσεις καὶ 

γενεαλογίας καὶ ἔρεις καὶ μάχας νομικὰς περιίστασο· εἰσὶ γὰρ ἀνωφελεῖς καὶ 
μάταιοι. αἱρετικὸν ἄνθρωπον μετὰ μίαν καὶ δευτέραν νουθεσίαν παραιτοῦ, 
εἰδὼς ὅτι ἐξέστραπται ὁ τοιοῦτος καὶ ἁμαρτάνει ὢν αὐτοκατάκριτος.  Ὅταν 
πέμψω ᾿Αρτεμᾶν πρός σε ἢ Τυχικόν, σπούδασον ἐλθεῖν πρός με εἰς Νικόπο-
λιν· ἐκεῖ γὰρ κέκρικα παραχειμάσαι. Ζηνᾶν τὸν νομικὸν καὶ ̓Απολλὼ σπουδαί-
ως πρόπεμψον, ἵνα μηδὲν αὐτοῖς λείπῃ. μανθανέτωσαν δὲ καὶ οἱ ἡμέτεροι 
καλῶν ἔργων προΐστασθαι εἰς τὰς ἀναγκαίας χρείας, ἵνα μὴ ὦσιν ἄκαρποι. 
᾿Ασπάζονταί σε οἱ μετ᾿ ἐμοῦ πάντες. ἄσπασαι τοὺς φιλοῦντας ἡμᾶς ἐν πίστει. 
῾Η χάρις μετὰ πάντων ὑμῶν· ἀμήν.
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νὰ κάνουμε ἔργα. Νὰ κάνουμε εὔκολα κριτι-
κές, χωρὶς νὰ θέλουμε νὰ κουραστοῦμε καὶ 
νὰ ἐργασθοῦμε σὲ ἔργα ἀγάπης καὶ διακο-
νίας. Ὁ θεόπνευστος Ἀπόστολος ὅμως μᾶς 
ζη τεῖ ἀκριβῶς τὸ ἀντίθετο: λίγα λόγια καὶ 
πολ λὰ ἔργα. Νὰ ἀφήσουμε τὶς ἀτελείωτες 
συζη τήσεις γιὰ πράγματα ἀνούσια ἢ καὶ ἁ  -
μαρτω λά, καὶ νὰ πρωτοστατοῦμε στὰ κα λὰ 
ἔργα. Νὰ τὰ ἐπιτελοῦμε ὄχι ἀναγκαστικά, 
ἀλλὰ μὲ ζῆλο καὶ αὐταπάρνηση. Χωρὶς νὰ 
περιμένουμε ὅσους ἔχουν ἀνάγκη, νὰ ζη-
τήσουν τὴ βοήθειά μας. Ἀλλὰ νὰ ἐπιζητοῦ-
με οἱ ἴδιοι εὐκαιρίες ἀγάπης. 

Κάποιοι ὑποφέρουν, ἄλλοι πεινοῦν, κά-
ποιοι ἀνήμποροι θέλουν συμπαράσταση,  
κάποιοι μοναχικοὶ τὴν παρηγοριά μας. Ἄλ-
λοι ἀπογοητεύονται στὶς μακροχρόνιες ἀρ-
ρώστιες τους καὶ ἄλλοι ἀπελπίζονται ἀπὸ 
τὰ βάσανα τῆς ζωῆς. Ἂν ἀρκούμαστε μόνο 
σὲ διαπιστώσεις γιὰ τὸ κακὸ τῆς ἐπο χῆς μας 
καὶ σὲ λόγια κριτικὰ γιὰ τοὺς ἄλ λους, δὲν 
κερδίζουμε τίποτε. Τὰ λόγια μας δὲν ἔχουν 
κανένα ἀντίκρισμα καὶ ἡ ζωή μας μοιάζει 
ὑποκριτικὴ καὶ ψεύτικη. Ὅ   λοι μας λοιπὸν 
ἂς κάνουμε ἕνα νέο ξεκίνη μα ἀγάπης. Νὰ 
ψάξουμε νὰ βροῦμε τοὺς ἀνθρώπους ποὺ 
χρειάζονται τὴν ἀγάπη μας. Ἔτσι θὰ πλου-
τίσει ἡ ζωή μας μὲ καρ ποὺς ἀρετῆς καὶ θὰ 
πλημμυρίσει ἡ καρδιά μας ἀπὸ εἰρήνη καὶ 
ἀνάπαυση. 
2. ������ �Π� ���Σ ���
�����Σ

Στὴ συνέχεια ὁ ἀπόστολος Παῦλος κα λεῖ 
τὸν μαθητή του Τίτο νὰ προσέχει ἰδιαι τέρως 
τοὺς αἱρετικοὺς ἀνθρώπους. Τοῦ λέ ει συγ-
κεκριμένα: «Αἱρετικὸν ἄνθρωπον μετὰ μί-
αν καὶ δευτέραν νουθεσίαν παραιτοῦ». Αἱ   -
ρετικὸν ἄνθρωπο ποὺ ἐπιμένει νὰ δημι-
ουρ γεῖ σκάνδαλα καὶ διαιρέσεις στὴν Ἐκ-
κλη σία, ἐνῶ τὸν συμβούλευσες γιὰ πρώ-
τη καὶ γιὰ δεύτερη φορά, παράτησέ τον καὶ 
ἀπόφευγέ τον. Μάθε ὅτι ἕνας τέτοιος ἄν-
θρωπος ἔχει διαστραφεῖ καὶ ἁμαρτάνει· καὶ 
γιὰ τὴν ἁμαρτία του αὐτὴ ἐλέγχεται καὶ κα-
τακρίνεται ἀπὸ τὴ συνείδησή του καὶ ἀπὸ 
τὸν ἴδιο του τὸν ἑαυτό. 

Κατόπιν ὁ ἀπόστολος Παῦλος δίνει στὸν 
μαθητή του κάποιες πρακτικὲς ὁδηγίες. Τοῦ

λέει: Ὅταν σοῦ στείλω τὸν Ἀρτεμᾶ ἢ τὸν Τυ -
χικό, φρόντισε γρήγορα νὰ ἔλθεις στὴ Νι  -
κόπολη, διότι ἐκεῖ ἀποφάσισα νὰ περάσω  
τὸν χειμώνα. Τὸν Ζηνᾶ καὶ τὸν Ἀ    πολ λὼ κα-
τευόδωσέ τους μὲ ἐπιμελημένη φροντίδα,  
γιὰ νὰ μὴν τοὺς λείπει τίποτε στὸ ταξίδι  
τους. Ἂς παίρνουν ἔτσι μάθημα καὶ οἱ ἄλλοι  
πιστοὶ νὰ πρωτοστατοῦν στὰ καλὰ ἔργα 
καὶ νὰ συντρέχουν τοὺς ἀδελφοὺς στὶς ἀ  -
παραίτητες ὑλικές τους ἀνάγκες, γιὰ νὰ 
μὴ στεροῦνται πνευματικοὺς καρπούς. Σὲ 
χαιρετοῦν ἐγκάρδια ὅσοι εἶναι μαζί μου. 
Χαιρέτησε ὅλους τοὺς πιστοὺς ποὺ μᾶς 
ἀγαποῦν. Ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ νὰ εἶναι μὲ ὅ  -
λους σας.

Ὁ ἀπόστολος Παῦλος λοιπὸν ζητᾶ ἰδι-
αιτέρως ἀπὸ τὸν μαθητή του νὰ ἀποφεύ-
γει κάθε αἱρετικὸ ἄνθρωπο. Ἡ προτροπή 
του αὐτὴ ἴσως φαίνεται σὲ μερικοὺς ἀν -
θρώ πους τῆς ἐποχῆς μας κάπως ὑπερ βο-
λική. Λένε κάποιοι σχετικά: Γιατί νὰ ἀπο-
φεύγουμε τοὺς αἱρετικούς; Ἡ ἐπικοι νω νία 
μας μαζί τους θὰ τοὺς βοηθήσει νὰ μετα-
νοήσουν. Ἄλλωστε, λένε, ἡ Ὀρθοδοξία, ἡ 
μόνη ἀλήθεια, δὲν ἔχει νὰ φοβηθεῖ τίποτε 
καὶ κανένα. 

Ἡ Ὀρθοδοξία πράγματι δὲν ἔχει νὰ φο-
βη θεῖ τίποτε, ἀλλὰ ἐμεῖς προσωπικὰ κιν-
δυ νεύουμε νὰ ζημιωθοῦμε πολὺ ὅταν συν -
αναστρε   φόμαστε μὲ αἱρετικούς. Διότι οἱ 
ἄνθρωποι αὐτοὶ ἔχουν ἐκτραπεῖ ἀπὸ τὸν 
δρόμο τῆς ἀλήθειας καὶ μένουν πεισματι  κὰ  
στὸ ψεῦδος τους. Ὅταν συζητᾶ κα νεὶς μα -
ζί τους, ὄχι μόνο δὲν δέχονται ν’ ἀ   κούσουν  
τὴν ἀλήθεια, ἀλλὰ δημιουργοῦν καὶ ἐντά-
σεις καὶ ἀναστατώσεις, διότι εἶναι πει σμα-
τικὰ προσκολλημένοι στὴν πλάνη τους. 
Γι’ αὐτὸ καὶ οἱ ἐπανειλημμένες συζητήσεις  
μαζί τους ἀποτελοῦν ἄσκοπο κόπο. Ἐπι-
πλέον, ἐπειδὴ κάποιοι πιστοὶ δυστυχῶς 
δὲν γνωρίζουν καλὰ τὴν Ὀρθόδοξη πίστη  
μας, ἐπηρεάζονται καὶ γεμίζουν ἀμφι βο-
λί ες. Τὸ ἔργο τῆς ἐπιστροφῆς τῶν αἱρε-
τικῶν ἄλλωστε τὸ ἔχουν στὴν εὐθύνη τους 
οἱ  κλη ρικοὶ τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἐμεῖς ἂς 
προσ  ευχόμαστε κι ἂς περιμένουμε τὴν ἐπι-
στροφὴ κάποιων ἀπ’ αὐτούς, χωρὶς ὅ   μως 
νὰ ἔχου με συναναστροφὲς μαζί τους. 
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Λ 
έγεται καὶ γράφεται ἀπὸ πολλοὺς 
εἰδικοὺς καὶ ἐπαναλαμβάνεται καὶ 
μεταδίδεται ἀπὸ στόμα σὲ στόμα,  
ὅτι ἡ Ἑλλάδα μας, τὸ ἑλληνικὸ ἔ  -

θνος, διέρχεται τὶς τελευταῖες δεκαετίες  
μία ἀπὸ τὶς πιὸ κρίσιμες περιόδους τῆς 
ἱστορίας του. Ἄνθρωποι ποὺ ἀσχολοῦν-
ται μὲ τὰ πολιτικοκοινωνικὰ προβλήματα 
τῆς ἐποχῆς μας, μιλοῦν γιὰ φυλετικὴ καὶ 
πνευματικὴ ἀφομοίωσή μας ἀπὸ τὶς νέες 
συνθῆκες ζωῆς ποὺ διαμορφώνονται.

Πράγματι ἡ ἐλεύθερη διακίνηση ἰδεῶν,  
ἀγαθῶν καὶ προσώπων μεταξὺ τῶν κρα-
τῶν - μελῶν τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώ σε ως, 
ἡ ἐλευθερία ποὺ ἔχουν οἱ πολίτες τῆς Ἑ  -
νώ σεως νὰ ἐγκαθίστανται στὴ χώρα τῆς 
προτιμήσεώς τους καὶ νὰ ἀναπτύσσουν  
ἐπαγγελματικὲς δραστηριότητες, τὰ κα-
ραβάνια τῶν προσφύγων καὶ τῶν λα θρο-
με ταναστῶν ποὺ κα τὰ χιλιάδες κατα φθά-
νουν στὴ χώρα μας, δη μιουργοῦν πλέ ον 
νέα δεδομένα γιὰ ὅ      λους μας καὶ ἰδιαιτέ-
ρως γιὰ τὶς ἐπερχό μενες γε νεὲς τῶν Ἑλλή-
νων.

Εἶναι φυσικὸ νὰ προβληματίζονται οἱ 
ἄνθρωποι τῶν γραμμάτων, τῆς τέχνης καὶ 
τῆς ἐπιστήμης. Καὶ αὐτὸς ὁ ἁπλὸς λαὸς 
φοβᾶται μήπως κάποια μέρα ξυπνήσει 
καὶ βρεθεῖ ξένος στὸν τόπο του.

Οἱ Ἕλληνες ὡς ἔθνος ἔχουμε κοινὴ κα    -
ταγωγή («ὅμαιμον»), κοινὴ γλώσσα («ὁ  -
μόγλωσσον») καὶ κοινὴ θρησκεία («ὁ -
μόθρησκον»). Στὸ σύνολο εἴμαστε Χρι-
στια νοὶ Ὀρθόδοξοι. Ἔ χου με ἀκόμη καὶ 
κοι  νὰ ἤθη καὶ ἔθιμα. Διαφέρουμε ἀπὸ 
ἄλ λους  λαοὺς ποὺ ἀπο τε λοῦν ἔθνη, γιατὶ 
αὐτὰ δὲν μιλοῦν τὴν ἴδια γλώσσα, οὔτε 

ἔ   χουν κοινὴ παράδοση καὶ κοινὴ κατα-
γωγή, οὔ τε βεβαίως καὶ κοινὴ θρησκεία. 

Κατὰ τὴν περίοδο τῆς τουρκοκρατίας 
τὸ Γένος τῶν Ἑλλήνων δὲν εἶχε κρατικὴ 
ὀντότητα. Δὲν ὑπῆρχε ἑλληνικὸ κράτος, 
ὅπως ἀπαιτεῖ ἡ ἔννοια τοῦ κράτους, νὰ 
διέ πεται ἀπὸ νόμους καὶ ρυθμίσεις ποὺ 
ὁρίζουν τὶς λειτουργίες καὶ τὶς σχέσεις 
με    ταξὺ τῶν πολιτῶν. Ὑπῆρχε ὅμως τὸ ἔ   -
θνος τῶν Ἑλλήνων. Καταβαλλόταν προ σ -
πά θεια ἀπὸ ὅλους τοὺς παράγοντες  νὰ 
διαφωτισθοῦν οἱ Ἕλληνες γιὰ τὴν ἱστο  ρία 
τους, τὴν Ὀρθόδοξη χριστιανικὴ πίστη 
τους. Γι’ αὐτὸ κατὰ τὴν ἐπανάσταση τοῦ 
1821 ἐκαλοῦντο ὅλοι οἱ ἁπανταχοῦ τῆς 
γῆς Ἕλληνες νὰ ξεσηκωθοῦν «γιὰ τοῦ 
Χρι στοῦ τὴν πίστιν τὴν ἁγίαν καὶ τῆς πα-
τρίδος τὴν ἐλευθερίαν». 

Ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ἐθνική μας ταυτότητα 
ἔχουμε οἱ Ἕλληνες καὶ τὴν πνευματική 
μας κληρονομιά. Ἔχουμε ἀνυπολογίστου 
ἀξίας μνημεῖα λόγου καὶ τέχνης, ἐθνικὲς 
καὶ Ὀρθόδοξες χριστιανικὲς Παραδόσεις, 
ἤθη καὶ ἔθιμα. Ἔχουμε τὸ μεγάλο θησαυ-
ρὸ τῆς γνησίας Ὀρθοδόξου Χριστιανικῆς 
πίστεως, μὲ ὅλο τὸ βάρος αὐτῆς τῆς λέ-
ξεως, ποὺ λέγει πολλὰ γιὰ τοὺς Ὀρθοδό-
ξους Ἕλληνες. Μᾶς τὰ ἔχουν κληροδοτή-
σει οἱ πρόγονοί μας ὡς πολιτισμικὴ πα-
ρακαταθήκη. Αὐτὰ συγκροτοῦν σὲ σημαν-
τικὸ βαθμὸ τὴν ἐθνικὴ καὶ θρησκευτικὴ 
φυσιογνωμία μας.

Γι’ αὐτὴ τὴν πλούσια, ἀνυπολογίστου 
καὶ ἀμυθήτου ἀξίας κληρονομιὰ θὰ μπο-
ροῦσε νὰ ἐπαναλάβει κανεὶς γιὰ ὅλους 
ἐμᾶς τοὺς Νεοέλληνες τοὺς λόγους τοῦ 
ἀποστόλου Παύλου πρὸς τὸ μαθητή του
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Τιμόθεο: «Τιμόθεε, τὴν ἀλήθεια τοῦ Εὐ   -
αγγελίου, ποὺ ὡς πολύτιμο θησαυρὸ 
μᾶς ἐμπιστεύθηκε ὁ Κύριος, φύλαξέ την 
καὶ ἀπόφευγε τοὺς κούφιους καὶ μάται-
ους  λό  γους ποὺ τὴν βεβηλώνουν καὶ νο-
θεύουν, καὶ τὶς ἀντιλογίες τῆς πλάνης, 
ποὺ φέρει ψεύτικα τὸ ὄνομα τῆς γνώσε-
ως» (Α΄ Τιμ. ς΄ 20).

Δικαιολογημένα ἀείμνηστος διακεκρι-
μένος καθηγητὴς τῆς Φιλοσοφικῆς Σχο-
λῆς  τῶν Ἀθηνῶν σημείωνε πρὸ ἐτῶν: 
«Ἀ    πὸ πολλὲς πλευρὲς ἀκούονται παρά-
πονα... κατὰ τῆς πνευματικῆς ἡγεσίας τῆς 
Ἑλλάδος ὅτι ἀδρανεῖ καὶ σιγᾶ χωρὶς νὰ 
ἀντιδρᾶ στὴν κατακρήμνισιν τῶν Ἐ   θνι κῶν 
Ἰδανικῶν, τήν κακοποίησιν τῆς γλώσ σης, 
τὴν διαστροφὴν τῆς Ἱστορίας, τὸν ἐξευ-
τελισμὸν τῆς Χριστιανικῆς Ὀρθοδόξου 
Πί  στεως καὶ Ἐκκλησίας, τὴν κατάπτωσιν 
τῆς παιδείας, τὸν ἀποπροσανατολισμὸν 
τῆς νεολαίας... Καθηγητὰς νὰ μάχονται 
ὄχι κατὰ τῶν ἐχθρῶν τῆς Πατρίδος καὶ 
αὐτῶν ποὺ ἀμφισβητοῦν τὰ ἐθνικά μας 
ἐδάφη, τὰ ὁποῖα καθηγίασαν τὰ αἵματα 
τῶν γονέων καὶ ἀδελφῶν μας, ἀλλὰ κατὰ  
τῶν τόνων καὶ πνευμάτων, ὡσὰν ἡ ἀ πά -
λειψις αὐτῶν θὰ ἀποτελοῦσε μέσον ἐπι -
λύσεως ὁποιουδήποτε προβλήματος 
ποὺ ἐδημιούρ γησαν τὰ δεινὰ ποὺ μᾶς 
εὑρῆ καν...!».

Ὑπάρχει ὅμως δυνατότητα, νὰ ἀποφύ-
γουμε τὸν μεγάλο κίνδυνο τῆς φυλετικῆς 
καὶ πνευματικῆς μας νοθεύσεως.

Ἀπὸ τὴν Παλαιὰ Διαθήκη πληροφορού-
μαστε τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο ὁ Ἰουδαϊ-
σμός, τόσο κατὰ τὴν βαβυλώνια  αἰχ μα-
λωσία του (587-538 π.Χ.) ὅσο καὶ κατὰ 
τοὺς μετέπειτα χρόνους, ἀντιμε τώ πιζε τὸν 
κίνδυνο τῆς φυλετικῆς καὶ πνευματικῆς 
ἀφομοιώσεώς του. Δὲν ἔβρισκε ἄλλο καρ-
ποφόρο μέσο ἐναντίον αὐτῶν τῶν ἐξω-
τερικῶν ἐχθρῶν ἐκτὸς ἀπὸ τὴ θρησκεία 
του, ἡ ὁποία διέφερε ἀπὸ τὶς θρησκεῖες 
τῶν ἄλλων λαῶν. Ἀπὸ τὶς πρῶτες ἐνέρ-
γειές τους μετὰ τὴν ἐπιστροφὴ ἀπὸ τὴ 

βαβυλώνια αἰχμαλωσία τους ἦταν ἡ ἀνοι-
κοδόμηση τοῦ Ναοῦ τους. Διότι ἦταν ση-
μεῖο ἀναφορᾶς καὶ κρίκος ἑνότητος τοῦ 
λαοῦ. Ὡς ὁρατὸ σημεῖο ἐπρόκειτο νὰ συγ -
 κεντρώσει καὶ νὰ συσπειρώσει ὅλους ὅ  -
σους ἀποτελοῦσαν τὴν ἰουδαϊκὴ κοινό-
τητα. Κατόπιν ἄρχισαν νὰ τηροῦνται καὶ 
τὰ ἐξωτερικὰ σημεῖα ποὺ ὁ Νόμος καὶ οἱ 
παραδόσεις τοὺς καθόριζαν: τὸ Σάββατο, 
ἡ περιτομή, οἱ πλύσεις καὶ καθάρσεις, οἱ 
γιορτές, οἱ θυσίες κλπ. Μὲ αὐτὸ τὸν τρόπο 
κατόρθωσε ὁ Ἰουδαϊσμὸς νὰ ἀποφύγει τὸ 
τεράστιο ἀφομοιωτικὸ ρεῦμα τῶν χρό-
νων ἐκείνων καὶ νὰ σώσει τὴν ἐθνικὴ ὑ   -
πόστασή του καὶ τὴ θρησκεία του. 

Ἡ ἱστορία λοιπὸν μᾶς ὑποδεικνύει τί 
πρέ πει νὰ ἔχουμε ὑπ’ ὄψιν καὶ ἐμεῖς οἱ 
Νε οέλληνες. Ἡ ἐκτίμηση καὶ ἡ ἀνάδειξη 
τῆς πνευματικῆς κληρονομιᾶς τῶν πα-
τέρων μας, ἰδιαιτέρως τῆς Ὀρθοδόξου 
Χριστιανικῆς μας πίστεως, εἶναι τὸ ἀσφα-
λέστερο μέσο τῆς συγκρατήσε ως, τῆς 
διασώσεως τῆς φυλετικῆς ὑπο στάσεώς 
μας στὶς κρίσιμες ἱστορικὲς στιγμὲς ποὺ 
δι έρχεται ἡ χώρα μας. «Ἔ   θνος τὸ ὁποῖον, 
ἐνῶ ἀντιμετωπίζει τὸν κίνδυ νον τῆς φυ-
λε τικῆς καὶ πνευματικῆς ἀφομοιώσεως 
ἀπὸ ἄλλους λαούς, ὑ πο    τιμᾶ, ὑποσκά-
πτει ἢ ἀπαρνεῖται καὶ ἀπο  ξενώνεται ἀπὸ 
τὴν πνευματικὴ κληρονο μιά του, χάνει τὶς 
ἰσ  χυ ρότερες ἀπὸ τὶς βά σεις τῆς ὑπάρξε-
ώς του» (Καθηγητὴς Βασίλει ος Μ. Βέλ-
λας).

Μὲ τὴ βοήθεια τοῦ ἁγίου Θεοῦ μας, μὲ 
τὶς πρεσβεῖες τῶν ἁγίων ποὺ καθαγία-
σαν αὐτὸν τὸν τόπο, μὲ τὴ συνεχὴ ἐπα-
γρύπνησή μας νὰ προσπαθήσουμε νὰ 
μείνουμε «ἑδραῖοι καὶ ἀμετακίνητοι» ὅλοι 
μας στὴν Ὀρθοδοξία καὶ στὸν Ἑλληνισμό. 
Νὰ μείνουμε Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι καὶ 
Ἕλληνες, μὲ τὸν πολιτισμό, μὲ τὶς Ἐθνικο-
θρησκευτικές μας Παραδόσεις. Τότε θὰ 
μειωθοῦν οἱ ξένες ἐπιδράσεις στὴ ζωή 
μας καὶ θὰ περιορισθεῖ ὁ κίνδυνος τῆς 
 φυ λετικῆς μας νοθεύσεως.



Πολὺ νωρὶς σήμερα, πάτερ Νίκαν-
δρε!

–Μὲ τὴ ζέστη ποὺ κάνει στὴν 
πόλη δὲν μπο ροῦσα νὰ κοιμηθῶ. Εἶπα 
λοιπὸν νὰ ’ρθῶ στὸ Κοιμητήριο, μιὰ κι 
ἔχει ἐδῶ δρο σιὰ μὲ τὰ δένδρα καὶ τὴν 
ὡραία θέα πρὸς τὴ θάλασσα.

–Καλὰ ἔκανες, παππούλη. Μήπως 
θέλεις νὰ σοῦ κάνω ἕνα καφεδάκι; τόν 
ρώτησε ὁ Κώστας, χρόνια φύλακας τοῦ 
Κοιμητηρίου τῆς πόλεως. 

–Ἂν δὲν σὲ κουράζει, καλὸ θὰ μοῦ κά-
νει.

–Πῶς τὸν πίνετε; 
–Μέτριο. 
Σὲ λίγο ὁ δίσκος μὲ τὸν μοσχοβολι-

στὸ καφέ, μὲ δυό παξιμαδάκια κι ἕνα 
πο   τήρι δροσερὸ νερὸ ἦταν πάνω σ’ ἕ  -
να σκαμνάκι μπροστὰ στὸν παπα-Νί-
κανδρο.

–Σ’ εὐχαριστῶ, Κωνσταντῖνε, νά ’χεις 
τὴν εὐχή μου. Κάθισε, εὐλογημένε, νὰ 
κου βεν τιάσουμε λιγάκι.

Εὐγενικὸς καὶ σεβαστικὸς ὁ φύλακας  
κάθισε ἀπέναντι ἀπὸ τὸν ἱερέα κι ἄρ-
χισαν τὴ συζήτησή τους. Κάποια στιγμὴ 
ὁ Κώστας ἔδειξε στὸν παπα-Νί   κανδρο 
ἕνα  μεσόκοπο ἄνδρα, ποὺ στεκόταν 
ὄρθιος μπροστὰ σ’ ἕνα νιόσκαφτο τά-
φο πρὸς τὰ δυτικὰ τοῦ Κοιμητηρίου.

–Τὸν βλέπεις αὐτὸν τὸν κύριο, πάτερ;  
Εἶναι μέρες τώρα ποὺ ἔρχεται κάθε με-

σημέρι καὶ κλαίει σὰ μικρὸ παιδὶ μπρο-
στὰ στὸν τάφο. Ἔλειπες μὲ ἄδεια, ὅταν 
κήδεψε πρὶν ἀπὸ ἕνα μήνα περίπου 
τὴ γυναίκα του, καὶ ἀσφαλῶς δὲν τὸν 
γνώρισες. Εἶπα στὴν Ἀγγελικὴ τὴ νεω-
κόρισσα νὰ τὸν πλησιάσει καὶ νὰ τὸν 
παρηγορήσει, καὶ τό ’καμε μὲ πολλὴ ἀ  -
γάπη, ἂς εἶναι καλά.

–Εἶναι πιστὴ ἡ Ἀγγελική, καὶ μαζὶ μὲ 
ἄλ λες καλὲς χριστιανὲς παρηγοροῦν 
πολ   λοὺς πενθοῦντες, τὸν διέκοψε ὁ 
 πα  πα-Νίκανδρος.

–Μάλιστα, πάτερ. Ἔχω προσωπικὴ 
πεί ρα. Τὶς βλέπω ἐδῶ κάθε τόσο. Βλέ-
πω  ὅ   μως ὅτι συνεχίζει νὰ κλαίει ὁ ἄν -
θρω πος.

–Εἶναι φυσικό. Γυναίκα του ἦταν. Τὴν 
ἀγαποῦσε πολύ, φαίνεται.

–Ἀσφαλῶς. Ὅμως...
–Τί ὅμως; Τί θὲς νὰ πεῖς; 
–Μήπως θά ’θελες, παππούλη, νὰ 

τὸν πλησιάσεις καὶ σὺ νὰ τοῦ πεῖς δυὸ 
κα   λὰ λόγια; Λέω ὅτι ὁ Θεὸς σὲ ἔφερε τέ -
τοια ὥρα ἐδῶ πάνω.

–Καλὰ λές, Κώστα παιδί μου. Εἶναι 
χρέος ἀγάπης αὐτό.

Κι ἀμέσως προχωρώντας προσεκτι-
κὰ ἀνάμεσα ἀπὸ τοὺς τάφους ἔφτασε 
στὸν νιόσκαφτο τάφο, ὅπου στεκόταν 
κι ἔκλαι γε ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος.

–Χαίρετε, κύριε, ἄρχισε πρῶτος ὁ ἱε-
ρεύς, ὁ Θεὸς μαζί σας.           ➙

ΕἶχαΕἶχα
 κινηματογράφο κινηματογράφο

ΑΛΗΘΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

–
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–Χαίρετε, πάτερ, ἀπάντησε δακρυ-
σμέ νος  ὁ ἄλλος κι ἔκανε μιὰ ὑπόκλι-
ση.

–Ποιὸν πενθεῖτε πρόσφατα; 
–Τὴ γυναίκα μου. Πέθανε πρὶν ἀπὸ 

εἴκο σι πέντε μέρες. Εἴχαμε κι ἕνα παιδί,  
ποὺ σκοτώθηκε πρὶν ἀπὸ τρία χρόνια  
μὲ τὸ μηχανάκι του. Ἀπόμεινα μόνος! 
Ἔρχομαι κάθε μεσημέρι κι ἀνάβω τὸ 
καντηλάκι καὶ δυό - τρία κεριὰ καὶ κλαίω 
- καὶ κλαίω. Καὶ ποῦ δὲν τὴν πῆγα τὴν 
Ἀναστασία μου γιὰ νὰ γίνει καλά, ἀλλὰ 
τίποτε! Κανεὶς γιατρὸς δὲν μπόρεσε νὰ 
τὴν θεραπεύσει. Ἐμένα ἔπρεπε νὰ πά-
ρει ὁ Θεὸς κι ὄχι ἐκείνην. Ἂν μείνει πίσω 
ὁ ἄντρας, μοιάζει σὰ νὰ τελειώνει ἡ ζωή 
του. Εἶναι σκληρὸς ὁ Θεός, πάτερ!

–Μὴν τὸ λέτε αὐτό. Πῶς σᾶς λένε; 
–Πέτρο.
–Ὁ Θεός, κύριε Πέτρο, εἶναι ὅλος ἀγά-

πη. Κι ἂν ἐπιτρέψει κάποτε κάποια θλί-
ψη καὶ δοκιμασία, δὲν τὸ κάνει γιὰ νὰ 
μᾶς τιμωρήσει, ἀλλὰ γιὰ νὰ μᾶς παιδα-
γωγήσει, γιὰ νὰ βγεῖ κάτι καλὸ γιὰ μᾶς 
τοὺς ἴδιους.

–Ἐμένα πάντως μὲ τιμώρησε. Μοῦ τό 
’λε γε κι ἡ συχωρεμένη ὅτι θὰ μᾶς τιμω-
ρήσει ὁ Θεός.

–Γιατί, κύριε Πέτρο; 
–Γιατί, πάτερ, εἶχα κινηματογράφο κι 

ἔ    φερ να κι ἔπαιζα στὸν κόσμο βρώμι-
κα ἔργα, ἀποκτοῦσα χρήματα μολύνον-
τας τοὺς ἀνθρώπους. Μαλώναμε κάθε 
μέρα στὸ σπίτι γι’ αὐτό. Δὲν τὴν ἤθελε 
αὐτὴ τὴ δουλειὰ ἡ μακαρίτισσα. Ἀλλὰ 
ποῦ νὰ τὴν ἀκούσω ἐγώ! Τὴν ἔβριζα, 
τὴν ἔλεγα «καλόγρια» καὶ «θεοῦσα». Ἐ  -
κείνη ὅμως μοῦ φερόταν πάντα μὲ χα-
μόγελο καὶ μὲ ἀγάπη. Τώρα ποὺ τὴν 
ἔχασα, καταλαβαίνω τί ἄγγελος ἦταν. 
Ἔκλεισε πιά, μαύρισε τὸ σπίτι μου, πά-
τερ. Κι ἀπὸ τότε ποὺ ἔφυγε, δὲν ξα-
νάνοιξα τὸ βρωμομάγαζό μου, ἔβαλα 

λουκέτο στὸν κινηματογράφο μου. Δὲν 
ἔχω διάθεση γιὰ τίποτε. Μὲ συγχωρεῖ-
τε ποὺ κλαίω, ἄντρας ἑξηντά ρης, ἀλλὰ 
δὲν μπορῶ νὰ κρατηθῶ.

–Ἔχετε δίκιο, κύριε Πέτρο. Καὶ δὲν εἶ -
ναι κακὸ ποὺ κλαῖτε. Τὰ δάκρυά σας 
φα νερώνουν τὴν καλὴ καρδιά σας, τὴν 
καρδιά σας ποὺ ἀγαποῦσε καὶ ἀγα πᾶ 
τὴ σύζυγό σας. Ὡς ἱερεὺς ὅμως ἀντι-
λαμ βάνομαι ὅτι τὰ δάκρυά σας φανε-
ρώνουν καὶ τὴ μετάνοιά σας γιὰ τὴν 
ἕως τώρα ζωή σας, ἀλλὰ καὶ τὴν ἀπό  -
φασή σας νὰ ζήσετε στὸ ἑξῆς μιὰ κα -
θαρὴ ζωή, ὅπως τὴ θέλει ὁ Θεός. Καὶ 
αὐτὸ εἶναι τὸ καλὸ γιὰ σᾶς ποὺ βγά-
ζει ὁ Θεὸς ἀπὸ τὴ δοκιμασία σας. Στὴν 
Ἐκκλησία μας ἔχουμε τὸ ἱερὸ Μυστήριο 
τῆς Ἐξομολογήσεως, μὲ τὸ ὁποῖο σβή -
νουν ὅλα τὰ ἁμαρτήματα καὶ ἀρχίζει 
μιὰ νέα ζωή. Ἐλᾶτε μιὰ μέρα νὰ ἐξο-
μολογηθεῖτε, καὶ θὰ ἀλλάξουν οὐσια-
στικὰ ὅλα στὴ ζωή σας. Τότε θὰ εὐ-
φραί νεται καὶ ἡ ψυχὴ τῆς ἀγαπημένης 
συ   ζύγου σας στὸν οὐρανό. Καὶ σᾶς 
ὑπόσχομαι ὅτι θὰ μνημονεύω τῆς δού-
λης τοῦ Θεοῦ Ἀνα στασίας σὲ κάθε Λει-
τουργία.

–Σᾶς εὐχαριστῶ πολύ, πάτερ, γιὰ τὰ 
παρηγορητικά σας λόγια. Μὲ ἀνακου-
φίσατε. Θὰ ἔλθω ὁπωσδήποτε.

–Σᾶς περιμένω καὶ θὰ προσεύχομαι  
γιὰ σᾶς, κύριε Πέτρο. Πάρτε κι αὐ τὸ τὸ 
βιβλιαράκι, ποὺ γράφει γιὰ τὴν Ἐξομο-
λόγηση. Θὰ μὲ βρεῖτε στὴ Φανερωμέ-
νη...

Ὕστερα ἀπὸ λίγες μέρες ὁ κ. Πέτρος 
πῆγε στὴ Φανερωμένη καὶ ἄνοιξε τὴν 
καρ διά του στὸ Μυστήριο τῆς Ἐξομο-
λο γή σεως ἐμπρὸς στὸν παπα-Νίκαν-
δρο, κι ἔνιωσε ν’ ἀνοίγει ἐμπρός του ὁ 
οὐρανός. Τὸν εἶχε ἐπισκεφθεῖ ἡ Χάρη 
τοῦ Θεοῦ. Μιὰ νέα ζωὴ ἄρχιζε πλέον 
γιὰ τὸν πρώην ὑπηρέτη τοῦ κακοῦ.    




