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Θ ὰ γιορτάσουμε σὲ λίγες ἡμέρες 
τὴ μεγάλη καὶ ἔνδοξη ἐπέτειο τῆς 
28ης Ὀκτωβρίου 1940. Ὁ φετινὸς

ἑορτασμὸς εἶναι ἐπετειακὸς καὶ ἀξίζει νὰ 
εἶναι λαμπρότερος ἀπὸ κάθε ἄλλη φο ρά. 
Νὰ μὴ σταθοῦμε λόγῳ οἰκονομικῆς κρί-
σεως στὰ ἔξοδα, ἀλλὰ νὰ σημαιοστολί-
σουμε ἀπ’ ἄκρη σ’ ἄκρη τὴν Πατρίδα 
μας καὶ νὰ γιορτάσουμε μὲ ἔξαρ ση καὶ 
πατριωτικὸ ἐνθουσιασμὸ τὰ ἑβδο μηντά-
χρονα. 

Οἱ δοξολογίες, οἱ παρελάσεις, τὰ μνη-
μόσυνα ὑπὲρ τῶν ἡρώων ποὺ ἔπεσαν 
στὰ πεδία τῶν μαχῶν, οἱ ἐθνικὲς γιορτὲς 
καὶ λοιπὲς ἐκδηλώσεις νὰ δονήσουν τὶς 
καρδιές μας, νὰ ἀναπτερώσουν τὸ ἠθι-
κό μας καὶ νὰ μᾶς δώσουν ὤθηση νὰ 
ξεπεράσουμε τὶς ὁποιεσδήποτε δυ σ κο-
λίες ἀντιμετωπίζουμε στοὺς χαλε ποὺς  
καιρούς μας. Ἰδίως νὰ ἐνθου σιά σουν  τὶς 
νέες γενεές, ποὺ δὲν εἶχαν ἀ    κό μη γεν νη-

θεῖ τότε ποὺ γράφτηκαν οἱ ἐν   δοξότε ρες 
σελίδες τῆς νεότερης ἱστο ρίας μας. 

Δὲν ἦταν κάτι ἁπλὸ καὶ συνηθισμένο 
αὐτὸ ποὺ συνέβη τὴ μεγάλη αὐγὴ τοῦ 
’40. Δὲν ἦταν μόνο ὑπέροχο κατόρθωμα 
μεγάλης ἀνδρείας καὶ γενναιότητος. Ἦ  -
ταν θαῦμα, θαῦμα πίστεως, θαῦμα τῆς 
προστασίας τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς Ὑπερ μά-
χου  Στρατηγοῦ, τῆς Ὑπεραγίας Θε   ο τό-
κου, ποὺ ἔσωσε ὄχι μόνο τὴν Πα  τρίδα 
μας ἀλλὰ καὶ τὴν Εὐρώπη καὶ τὸν κόσμο 
ὁλόκληρο. Ἦταν ἀπίστευτη ἐ   πο ποιΐα, 
ποὺ ἀνέβασε τὸ κύρος τῆς Πα τρίδος μας 
παγκοσμίως. Οἱ πάντες, ἐφημερίδες, ρα-
διό φωνα, συγγραφεῖς, ποι  ητές, πολιτικοὶ 
καὶ στρατιωτικοὶ μι λοῦσαν μὲ θαυμασμὸ 
γιὰ τὴν Ἑλλάδα μας. 

Τὸ ἔπος τοῦ ’40 ἦταν ἡ πρώτη γενναία  
ἀντιαξονικὴ ἀντίσταση. Μέχρι τό τε  ἡ να-
ζιστικὴ Γερμανία τοῦ Χίτλερ καὶ ἡ φασι-
στικὴ Ἰταλία τοῦ Μουσολίνι μὲ τὶς σιδη-
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ρόφρακτες στρατιές τους, τὴν ἀσύγκρι τη 
ὑπεροπλία τους καὶ τὰ μεγα λε  πήβολα 
κατακτητικὰ σχέδιά τους ἐνέ πνε αν φό βο 
καὶ τρόμο στοὺς λα ούς.  Ἀρκετὰ κρά τη, 
ὅπως ἡ Σουηδία, ἡ Ρουμανία, ἡ Βουλ-
γα ρία, ἡ Τουρκία, ἡ Γιουγκοσλαβία, ἡ 
Ἱσπα  νία, κράτησαν οὐδετερότητα ἢ συν -
θη  κολόγησαν μὲ τὸν Ἄξονα χωρὶς   νὰ 
πολεμήσουν. Ἄλλα κράτη, ὅ πως  ἡ Τσε-
χο σλοβακία, ἡ Πολωνία, ἡ Νορβηγία,   
ἡ Δανία, ἡ Ὁλλανδία, τὸ Βέλγιο, ἡ Γαλ-
λία, ὑπέκυψαν στὸν ἐχ   θρὸ μὲ ἀνύ παρ-
κτη ἢ ὑποτυπώδη ἀντί στα ση. Ἡ Ἀγ γλία 
καταματωμένη πε  ρίμενε τὴ σει  ρά της. Ἡ 
Ρωσία μὲ τὶς ἀμέτρητες μεραρ  χίες της 
ἔσπευδε νὰ συνάψει «σύμ  φωνον μὴ ἐ  -
πι θέσεως». Ἡ Ἀμερικὴ αἰφνι δια σμένη 
μό λις τότε ἄρχιζε νὰ ὀργανώνει τὶς δυ-
νάμεις της. Μόνον ἡ μικρὴ σὲ ἔκταση καὶ 
πληθυσμὸ Ἑλλάδα ὕψωσε τὸ ἀνάστημά 
της καὶ φώναξε στοὺς ἀήττητους, ὣς τὴ 
στιγμὴ ἐκείνη, Ἰταλογερμανούς: Ὄχι! Δὲν 
παραδίδουμε τὴν Πατρίδα μας. Ἂς εἴμαστε 
μόνοι, ἂς εἴμαστε λίγοι, ἂς εἴμαστε φτωχοί, 
ἂς εἴμαστε σχεδὸν ἄοπλοι. Θὰ ὑπερα-
σπίσουμε «τὰ πάτρια ἐδάφη» μέχρι τὴν 
τελευταία ἀναπνοή μας.

Τὴν 28η Ὀκτωβρίου 1940 ἡ Ἑλλάδα 
κινδύνευσε τὸν ἔσχατο κίνδυνο. Ἀλλὰ οἱ 
ἔν δοξοι πρόγονοί μας ἔκαναν τὸ χρέος 
τους πρὸς τὴν Πατρίδα. Δὲν στάθηκαν μὲ 
σταυ ρωμένα τὰ χέρια, δὲν ἀντιμετώπισαν 
μοιρολατρι κὰ τὸν κίνδυνο, ἀλλὰ κατέφυ-
γαν στὸν Θεό, πολέμησαν, θυσιάστηκαν, 
ἔσωσαν τὴν Πατρίδα μας καὶ δόξασαν τὸ 
Ἔθνος μας! 

Τώρα ἡ Ἑλλάδα βρίσκεται πάλι σὲ 
 δύ σκολη θέση. Ἐμεῖς ποὺ εἴμαστε τὰ παι-
διὰ καὶ τὰ ἐγγόνια αὐτῶν ποὺ πολέ μησαν 
τὸ 1940 ἄραγε θὰ κάνουμε τὸ χρέ ος μας, 
γιὰ νὰ σώσουμε τὴν Πατρίδα μας; Πολλοὶ 
λένε ὅτι βρισκόμαστε στὴ δίνη μεγάλης 
κρίσεως. Ἄλλοι λένε ὅτι βρισκόμαστε 
στὰ πρόθυρα χρεωκοπίας! Μελετώντας 
μὲ τὴν κοινὴ λογικὴ καὶ μὲ ἀριθμητικοὺς 
ὑπολογισμοὺς τὴ δεινὴ θέση στὴν ὁ   ποία 

βρισκόμαστε, συμπεραίνουν ὅτι ἡ Ἑλλά-
δα θὰ σωθεῖ μόνο μὲ θαῦμα! 

Θέλουμε θαῦμα; Ὑπάρχει τὸ θαῦμα. Νὰ 
μᾶς διδάξει ἡ Ἱστορία. Ἦταν μικρότερη ἡ 
δυσκολία ποὺ ἀντιμετώπισε ἡ γενεὰ τοῦ 
’40; Οἱ ἀριθμοὶ ἦταν καὶ τότε ἀμείλικτοι. 
Τὸ πρόβλημα ἐθεωρεῖτο καὶ τότε ἄλυτο. 
Ἀλλὰ αὐτοὶ ποὺ ἔγραψαν τὴν ἀθάνατη 
ἐποποιΐα, δὲν ἔλυσαν τὸ πρόβλημα μὲ τὴ 
λογική. Τὸ ἔλυσαν μὲ τὴν καρδιὰ καὶ τὴν 
πίστη! 

Νὰ τοὺς μοιάσουμε! Νὰ μιμηθοῦμε τὴ 
γενναιότητα καὶ τὸν ἡρωισμό τους, τὴν 
ἑνότητα καὶ ὁμοψυχία τους, τὴ θερ μὴ  
πίστη τους στὸν Θεό, τὶς πύρινες προσ-
ευ χές τους, τὴν καταφυγή τους στὴν 
προστασία τοῦ Θεοῦ καὶ τὴ σκέπη τῆς 
Παναγίας, τὴν αὐταπάρνηση καὶ τὶς θυ-
σίες τους, τὴν ἀπέραντη ἀγάπη τους 
πρὸς τὴ γλυκύτατη Πατρίδα!

Γιὰ νὰ βγοῦμε ἀπὸ τὴν πολλαπλὴ κρί-
ση ποὺ μαστίζει τὸν τόπο μας, ὀφεί λουμε 
ὅλοι νὰ βοηθήσουμε τὴν Πατρί δα μας 
δίνοντας τὸν καλύτερο ἑαυτό μας: τὴν 
ἀρετή μας, τὴν τιμιότητά μας, τὴν εἰλι-
κρίνεια στὶς σχέσεις καὶ τὶς συν αλ λα γές 
μας, τὸν τίμιο ἱδρώτα μας, κάποιες θυσίες 
μας, ἂν χρειασθεῖ καὶ τὸ αἷμα μας! Δὲν τὴ 
βοηθοῦμε, ἂν βαδίζουμε στὴν ἀποστα  -
σία. Τὴ βοηθοῦμε, ἂν δεί ξουμε τὴν ἔμ   πρα-
κτη μετάνοιά μας, τὴ θυ σιαστικὴ ἀγά πη 
μας, τὴν καταφυγή μας στὴν προστα  σία 
τοῦ Θεοῦ καὶ τὴ σκέπη τῆς Ὑπερα  γί   ας 
Θεοτόκου. Νὰ ἐμπνεόμαστε ἀπὸ τὸν με -
γάλο λόγο τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θε-
ολόγου: «Τὴν πατρίδα τίμησον, καὶ τῇ 
ἀ    ρετῇ βοήθησον αὐτῇ», κι ἀνάλογα νὰ 
 πο  ρευό μαστε μὲ τὴν πεποίθηση ὅτι ὁ ἅ  -
γιος Θεὸς σώζει τὴν Ἑλλάδα! 

«Οὐδὲν πατρίδος γλυκύτερον», σαλ-
πίζει ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος! Γιὰ τὴ γλυ-
κύτατη Πατρίδα μας ἀξίζει νὰ προσφέ-
ρουμε ὅ,τι τὸ καλύτερο, γιὰ νὰ ζήσει καὶ 
νὰ μεγαλουργήσει! Τότε θὰ εἴμαστε κι 
ἐμεῖς ὑπερήφανοι ὅτι κάναμε τὸ χρέος 
μας πρὸς αὐτήν!
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Ὁ ἀπόστολος Παῦλος στὸ ἀποστολι-
κὸ αὐτὸ ἀνάγνωσμα μιλάει μὲ πόνο 
στοὺς Γαλάτες γιὰ κάποιους διδασκά-
λους οἱ ὁποῖοι κινούμενοι ἀπὸ ἀνθρω-
παρέσκεια παρέσυραν πολλοὺς πι-
στούς. Προσέξτε, λέει, μὲ πόσο μεγάλα 
γράμματα σᾶς ἔγραψα μὲ τὸ ἴδιο μου τὸ 
χέρι. Ὅσοι θέλουν νὰ ἀρέσουν στοὺς 
ἀνθρώπους, αὐτοὶ σᾶς παρακινοῦν νὰ 
περιτέμνεσθε, μόνο καὶ μόνο γιὰ νὰ μὴ 
καταδιώκονται ἀπ’ τοὺς Ἰουδαίους γιὰ 
τὸ κήρυγμα τοῦ Σταυροῦ τοῦ Χριστοῦ. 

Ὅμως οὔτε κι αὐτοὶ ποὺ ἔχουν περι-
τμηθεῖ τηροῦν τὶς τελετουργικὲς διατά-
ξεις τοῦ νόμου, τὶς καθάρσεις καὶ τὶς ζω-
οθυσίες. Ἀλλὰ θέλουν νὰ περιτέμνεσθε  
ἐσεῖς, γιὰ νὰ καυχηθοῦν αὐτοὶ ὅτι σᾶς 
ἔπεισαν νὰ δεχθεῖτε τὴν περιτομή. Ἐ   γὼ 
ὅμως δὲν κινοῦμαι ἀπὸ τέτοια ἀν  θρω-
πάρεσκα ἐλατήρια. Ποτὲ νὰ μὴ συμ     βεῖ 
ἐγὼ νὰ καυχηθῶ γιὰ τίποτε ἄλλο πα-
ρὰ μόνο γιὰ τὸ ὅτι ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς 
γιὰ χάρη μου πῆρε μορφὴ δούλου καὶ 
σταυρώθηκε γιὰ τὴ σωτηρία μου. Καὶ 
μὲ τὴν πίστη στὸ σταυρικό του αὐτὸ θά       -
νατο «ἐμοὶ κόσμος ἐσταύρωται κἀγὼ 
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Ἀρέθα μεγαλομάρτυρος,

Σεβαστιανῆς μάρτυρος

Ἦχος πλ. α΄ -  Ἑωθινὸν ΙΑ΄

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΚΒ΄ Κυριακῆς: Γαλ. ς΄ 11-18

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ

 Τῆς Κυριακῆς: Λουκ. η΄ 26-39

A
δελφοί, ἴδετε πηλίκοις ὑμῖν γράμμασιν ἔγραψα τῇ ἐμῇ χειρί. ὅσοι θέλου-
σιν εὐπροσωπῆσαι ἐν σαρκί, οὗτοι ἀναγκάζουσιν ὑμᾶς περιτέμνεσθαι, 
μόνον ἵνα μὴ τῷ σταυρῷ τοῦ Χριστοῦ διώκωνται. οὐδὲ γὰρ οἱ περιτετμη-

μέ νοι αὐτοὶ νόμον φυλάσσουσιν, ἀλλὰ θέλουσιν ὑμᾶς περιτέμνεσθαι, ἵνα ἐν 
τῇ ὑμετέρᾳ σαρκὶ καυχήσωνται. ἐμοὶ δὲ μὴ γένοιτο καυχᾶσθαι εἰ μὴ ἐν τῷ 
σταυρῷ τοῦ Κυρίου ἡμῶν ̓ Ιησοῦ Χριστοῦ, δι᾿ οὗ ἐμοὶ κόσμος ἐσταύρωται κἀ-
γὼ τῷ κόσμῳ. ἐν γὰρ Χριστῷ ̓ Ιησοῦ οὔτε περιτομή τι ἰσχύει οὔτε ἀκροβυστία, 
ἀλ λὰ καινὴ κτίσις. καὶ ὅσοι τῷ κανόνι τούτῳ στοιχήσουσιν, εἰρήνη ἐπ᾿ αὐ-
τοὺς καὶ ἔλεος, καὶ ἐπὶ τὸν ᾿Ισραὴλ τοῦ Θεοῦ. Τοῦ λοιποῦ κόπους μοι μη δεὶς 
πα ρεχέτω· ἐγὼ γὰρ τὰ στίγματα τοῦ Κυρίου ᾿Ιησοῦ ἐν τῷ σώματί μου βα στά-
ζω. ῾Η χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ μετὰ τοῦ πνεύματος ὑμῶν, 
ἀδελφοί· ἀμήν.
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τῷ κόσμῳ», ἔχει νεκρωθεῖ κι ἔχει χάσει τὴ δύναμή του ὁ κόσμος γιὰ μένα. Ἀλλὰ 
κι ἐγὼ ἔχω νεκρωθεῖ γιὰ τὸν κόσμο. 

Πόσο λοιπὸν κατανοοῦσε ὁ ἀπόστο λος Παῦλος τὴν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ! Καὶ 
μὲ πόση εὐγνωμοσύνη τὸ διεκήρυττε: Ὁ Χριστὸς γιὰ μένα πῆρε μορφὴ δούλου 
κι ἔγινε ἄνθρωπος καὶ ὑπέστη φρικτὸ μαρτύριο καὶ σταυρικὸ θάνατο· γιὰ μένα 
τὸν πρώην διώκτη, τὸν ὑβριστή, τὸν ἀγνώμονα. Τόσο πολὺ μὲ ἀγάπησε, ὥστε 
νὰ παραδώσει τὴ ζωή του στὸ θάνατο. Αὐτὴ ἀκριβῶς ἡ συν αίσθηση τῆς ἀγάπης 
τοῦ Χριστοῦ τὸν ἔκανε νὰ περιφρονήσει τὸν κόσμο καὶ τὶς ἀπολαύσεις του καὶ νὰ 

ἀφοσιωθεῖ στὸν σταυρωθέντα Κύριο. 
Ὅλα τὰ μάταια τοῦ κόσμου χάθηκαν 
γι’ αὐτόν, νεκρώθηκαν, κι αὐτὸς πέ-
θανε γιὰ ἐκεῖνα. Οὔτε μποροῦσαν νὰ 
τὸν κυριεύσουν, οὔτε κι ἐκεῖνος τὰ 
ἐπιθυμοῦσε. Ἔμενε ἀδιάφορος στὰ 
θέλγητρα καὶ τὶς ἀπει λὲς τοῦ κόσμου. 

Ἡ διάθεση αὐτὴ τῆς καρδιᾶς του καὶ 
ἡ νέκρωσή του ὡς πρὸς τὸν κόσμο 
θὰ πρέπει νὰ μᾶς προβληματίσει καὶ 
νὰ γίνει κτῆμα ὅλων μας. Ἰδιαιτέρως 
σήμερα ποὺ τόσο εὔκολα παρασυ-
ρόμαστε ἀπὸ τὴ ματαιότητα καὶ τοὺς 
πειρασμοὺς τῆς ἐποχῆς μας, θὰ πρέ-
πει νὰ συνειδητοποιήσουμε ὅτι μόνον 
ὅταν κατανοήσουμε τὸ μέγεθος τῆς 
ἀγάπης τοῦ Κυρίου μας, θὰ νεκρωθεῖ 
μέσα μας ἡ ἕλξη καὶ ἡ ἐπιρροὴ τοῦ 

κόσμου. Μόνον ὅταν ἀγαπήσουμε ἀληθινὰ τὸν σταυρωθέν τα Κύριο, δὲν θὰ μᾶς 
ἑλκύει ὁ κόσμος καὶ οἱ ἡδονές του. Ὅσο περισσότερο  σκεφτόμαστε καὶ μελετοῦμε 
βαθύτερα τὸ σταυρικὸ πάθος τοῦ Κυρίου, τόσο λιγότερο θὰ μᾶς ἑλκύει ὁ κόσμος. 
Ἡ καρδιά μας θὰ στρέφεται πρὸς τὰ οὐράνια. Καὶ θὰ ζοῦμε μόνο γιὰ τὸν Χριστὸ 
καὶ τὸν οὐρανό. 

2. 
�	� 
��Σ�
Στὴ συνέχεια ὁ ἀπόστολος Παῦλος τονίζει: «Ἐν γὰρ Χριστῷ Ἰησοῦ οὔτε πε-

ριτομή τι ἰσχύει οὔτε ἀκροβυστία, ἀλλὰ καινὴ κτίσις»· μέσα στὴν Ἐκκλησία τοῦ 
Χριστοῦ δὲν ἔχει καμία ἀξία οὔτε ἡ περιτομὴ οὔτε ἡ ἀκροβυστία, ἀλλὰ ἰσχύει μιὰ 
νέα κτίση. Διότι κάθε πιστὸς ἀναγεννᾶται μὲ τὴ σταυρικὴ θυσία τοῦ Κυρίου καὶ ζεῖ 
μιὰ νέα ζωή. Κι ὅσοι θέλουν νὰ ζοῦν αὐτὴ τὴ νέα ζωή, ἂς ἔχουν ἐπάνω τους τὴν 
εἰρήνη καὶ τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ. Στὸ ἑξῆς, συνεχίζει ὁ ἀπόστολος Παῦλος, κανεὶς 
ἂς μὴ μοῦ δημιουργεῖ ἐνοχλήσεις, ζητώντας ἀπὸ μένα νὰ ἀπολογοῦμαι γιὰ ὅσα 
κάνω. Διότι ἐγὼ βαστάζω στὸ σῶμα μου τὰ σημάδια τῶν πληγῶν ποὺ δέχθη-
κα γιὰ τὸν Κύριο. Καὶ οἱ πληγές μου αὐτὲς εἶναι ἡ ἀπολογία μου. Σᾶς εὔχομαι, 



καταλήγει, ἡ Χάρις τοῦ Κυρίου μας νὰ 
σᾶς ἐνδυναμώνει, ὥστε νὰ διατηρεῖτε 
πάντοτε τὸν ἁγιασμὸ ποὺ σᾶς ἔδωσε 
τὸ Ἅγιον Πνεῦμα.

Ποιὰ ὅμως εἶναι αὐτὴ ἡ καινὴ κτίση,  
ἡ νέα ζωή, γιὰ τὴν ὁποία μιλάει ὁ ἀπό-
στολος Παῦλος; Ἂς ἀναφέρουμε ἐπι-
γραμματικὰ κάποια στοιχεῖα της. Ὅλοι 
οἱ πιστοὶ μὲ τὸ ἅγιο Βάπτισμά μας 
εἰσήλθαμε στὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ. 
Δὲν ὁδηγηθήκαμε ἀπὸ τὴν ἀνυπαρξία 
στὴ ζωή, ἀλλὰ ἀπὸ τὴν κατάσταση τῆς 
φθορᾶς στὴν ἀναγέννηση. Ἡ ψυχή 
μας ἀνακαινίσθηκε. Πλουτίσαμε μὲ τὶς 
δωρεὲς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἔχουμε 
πλέον τὴ δυνατότητα, μὲ τὴν ἄσκηση, 
τὸν ἀγώνα ἐναντίον τῶν παθῶν καὶ τῶν 
πειρασμῶν, καὶ μὲ τὴ μετοχή μας στὰ 
ἱερὰ Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας μας νὰ 
ζοῦμε μία νέα ζωή, ζωὴ ἀφοσιώσεως 
καὶ αὐταπαρνήσεως, ζωὴ πνευματικὴ 
καὶ οὐράνια. Γινόμαστε νέοι ἄνθρωποι. 
Σιγά-σιγὰ ἡ καρδιά μας ἀνακαινίζεται, 
ὁ νοῦς μας μεταβάλλεται. Ἀποκτοῦμε 
«νοῦν Χριστοῦ». Οἱ ἐπιθυμίες μας, τὰ 
κίνητρά μας, οἱ πόθοι μας, ὅλα κατευθύ-
νονται ἀπὸ τὸν Κύριο. Ἔτσι εἰρηνεύουμε 
μὲ τὸν Θεό, μὲ τὸν ἑαυτό μας καὶ μὲ τοὺς 
συνανθρώπους μας. Δὲν ζοῦμε πλέον 
μὲ τὸ φόβο τῆς κολάσεως, ἀλλὰ προ-
γευόμαστε τὴ χαρὰ τοῦ Παραδείσου. 
Αὐτὴν ἀκριβῶς τὴν κατάσταση τὴ ζοῦν 
ἰδιαιτέρως οἱ ἅγιοι ποὺ εἶναι κατάφορ τοι 
μὲ τὰ στίγματα τοῦ Χριστοῦ, τὰ ὁ  ποῖα 
πιστοποιοῦν τὴν ἐμπειρία τῆς νέας αὐ -
τῆς ζωῆς. Ἂς ποθήσουμε κι ἐμεῖς λοι -
πὸν αὐτὴν τὴν καινὴ κτίση, τὴ ζωὴ τῶν 
ἁγίων, τὴ ζωὴ τῶν ἀνθρώπων τῆς Χά-
ριτος. Κι ἂς ξε κινήσουμε ἕναν ἀγώνα 
καθημερινό, γιὰ νὰ ἀλλάξει ἡ ζωή μας 
καὶ νὰ πλημμυ ρίσει ὁ νοῦς καὶ ἡ καρδιά 
μας μὲ τὸ φῶς τοῦ Χριστοῦ. 
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✝ Εὐσταθίου Χ. ΜπάσταΕὐσταθίου Χ. Μπάστα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ 1940
 

Μὲ τρόπο λιτὸ καὶ πειστικὸ τὸ βιβλίο αὐτὸ μᾶς 
δείχνει ποῦ ἀνέβηκε, τί ἔπραξε, τί προσέφερε 
στὴν οἰκουμένη τὸ 1940 τὸ ῎Εθνος τῶν ῾Ελλήνων. 
᾿Ιδιαίτερα τί κληρονομιὰ ἐξασφάλισε στὸν Νέο ῾Ελ-
ληνισμό. ῍Ας τὸ διαβάσουν τὸ βιβλίο μας ὅλοι οἱ 
῞Ελληνες, οἱ μεγάλοι γιὰ νὰ θυμηθοῦν... οἱ νέοι γιὰ 
νὰ ἐμπνευσθοῦν... Σελίδες 80. Τιμᾶται 2,50  ̦. 

✼   ✼   ✼

Νικολάου Π. ΒασιλειάδηΝικολάου Π. Βασιλειάδη 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
 
Τὸ βιβλίο αὐτὸ ξαναζωντανεύει μπροστά μας τὸ 

μεγάλο Εἰκοσιένα, τοὺς γιγαντομάχους του, τοὺς
Δασκάλους τοῦ Γένους, τοὺς ἐθνομάρτυρες κλη-
ρικούς, τὰ Σουλιωτόπουλα, ποὺ μάχονται στ᾿ ἄπαρ-
το Σούλι, τὶς ῾Ελληνίδες μάννες... Ξαναζωντανεύ-
ει τοὺς θρυλικοὺς μαχητὲς τοῦ 1940-41, τὶς τραγικὲς 
μὰ λαμπρὲς σελίδες τοῦ 1920-22 καὶ τὴ γενναία 
ἀντίσταση τῶν παιδιῶν τῆς μαρτυρικῆς Κύπρου τὸ 
1974. Στὸ ἴδιο βιβλίο δίδεται ἀπάντηση στὰ δόλια 
συνθήματα «κάτω ἡ πατρίδα», «κάτω τὰ σύνορα» 
καὶ ἀποκαλύπτεται γιατί χτυποῦν τὴν ῾Ελλάδα μας 
αὐτοὶ ποὺ τὴν πολεμοῦν. Σελίδες 282. Τιμᾶται 7  ̦.

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



ΟἸησοῦς τοῦ Ναυῆ ἦταν ἐκεῖνος ποὺ 
διαδέχτηκε τὸν θεόπτη Μωυσῆ στὴν 
ἡγεσία τοῦ ἰσραηλιτικοῦ λαοῦ. Τὸ 

 ἔρ γο ποὺ ἀναλάμβανε ἦταν ἐξαιρετικὰ 
 μεγάλο καὶ δύσκολο. Ἔπρεπε νὰ ὁδηγή-
σει τοὺς Ἰσραηλίτες στὴν κατάκτηση τῆς 
γῆς τῆς ἐπαγγελίας καὶ στὴ μόνιμη ἐγκα -
τάστασή τους ἐκεῖ. 

Τὸ ἐγχείρημα ἀνθρωπίνως ἦταν ἀπὸ 
 δύσκολο ἕως ἀδύνατο. Ὁ λαὸς τοῦ Ἰσρα-
ήλ, ὁ ὁποῖος περιπλανιόταν 40 χρόνια μέ -
σα στὴν ἔρημο, τώρα ἔπρεπε νὰ πολεμή-
σει καὶ νὰ νικήσει τοὺς ἄριστα ὀργανω -
μένους καὶ ἐξοπλισμένους στρατοὺς τῶν 
βασιλείων τῆς γῆς Χαναάν. 

Ὡστόσο ὁ Ἰησοῦς τοῦ Ναυῆ δὲν ἔπαυ-
σε νὰ στηρίζει τὴν πίστη καὶ τὴν ἐλπίδα 
του στὸν παντοδύναμο Θεό. Καὶ φυσικὰ 
δὲν διαψεύσθηκε. Μιὰ σειρὰ ἀπὸ ἐκπλη-
κτι κὰ θαύματα ἐπιβεβαίωναν διαρκῶς τὴν 
ἀκαταμάχητη προστασία τοῦ Θεοῦ πρὸς 
τὸ ἰσραηλιτικὸ ἔθνος καὶ ἔμειναν στὴν 
ἱστορία ὡς λαμπρὸ παράδειγμα γιὰ τὸ τί 
μπορεῖ νὰ ἐπιτύχουν τὰ ἔθνη ποὺ ἔχουν 
σύμμαχό τους τὴν πίστη στὴ δύναμη τοῦ 
Θεοῦ. 

Ἀπὸ τὰ πλέον ἐντυπωσιακὰ θαύματα 
κατὰ τὴν πορεία τῶν Ἰσραηλιτῶν γιὰ τὴν 
κατάκτηση τῆς γῆς Χαναὰν εἶναι αὐτὰ ποὺ 
συνέβησαν ὅταν οἱ Ἰσραηλίτες κλήθηκαν 
νὰ πολεμήσουν πέντε βασίλεια ποὺ εἶ χαν 
συνασπιστεῖ ἐναντίον τους. Εἶχαν ἤ δη 
κατακτήσει τὴν Ἱεριχὼ καὶ τὴ Γαί, καὶ εἶ  -
χαν πετύχει τὴν ὑποταγὴ τῆς Γαβαών. Ἐ     -
κεῖνο ποὺ ἀπέμενε ἦταν νὰ προχωρή-
σουν πρὸς τὴν τελικὴ κατάκτηση τῆς Χα-
  ναάν. Ἀλλὰ ὁ συνετὸς ἀρχιστράτηγος Ἰη  -

σοῦς τοῦ Ναυῆ δὲν σπεύδει. Περιμένει 
τὴν κατάλληλη ἀφορμή. 

Καὶ ἡ ἀφορμὴ δόθηκε ἀπὸ τοὺς ἐ  -
χθρούς. Πέντε βασιλεῖς ἀπὸ τὰ γύρω  εἰ-
δω  λο  λατρικὰ ἔθνη συμμαχοῦν καὶ ἐπιτί-
θεν ται κατὰ τῶν Γαβαωνιτῶν μὲ σκοπὸ 
νὰ ἀναχαιτίσουν τὴν προέλαση τῶν Ἰσρα-
η λιτῶν. Οἱ Γαβαωνίτες ζητοῦν τὴ βοή θεια 
τοῦ Ἰησοῦ τοῦ Ναυῆ, ὁ ὁποῖος καὶ ἀντα-
ποκρίνεται ὁλοπρόθυμα. Στὴν ἐνέρ γειά 
του αὐτὴ τὸν ἐνισχύει ὁ ἴδιος ὁ Θεὸς μὲ 
τὰ ἑξῆς λόγια: «Μὴν τοὺς φοβηθεῖς, διό τι 
τοὺς ἔχω ἤδη παραδώσει στὰ χέρια σου». 

Ὁπλισμένοι μὲ θάρρος καὶ ἐλπίδα στὴ 
βοήθεια τοῦ Θεοῦ οἱ Ἰσραηλίτες ἔρχον-
ται νὰ ἀντιμετωπίσουν τὴν πιὸ ἰσχυρὴ ἐ  -
χθρικὴ συμμαχία. Ἦταν μία ἀπὸ τὶς πιὸ 
κρί σιμες μάχες γιὰ τὴν κατάκτηση τῆς 
«γῆς τῆς ἐπαγγελίας». 

Ἡ ἀναμέτρηση εἶναι ἐξαιρετικὰ δύσκο-
λη. Ὁ φωτισμένος ἡγέτης τοῦ Ἰσραὴλ δι-
ατάσσει ἄμεση καὶ αἰφνιδιαστικὴ ἐπίθεση. 
Ἡ τολμηρὴ καὶ θαρραλέα κίνησή του στέ-
φεται μὲ πλήρη ἐπιτυχία. Ἦταν τόσο γρή-
γορη ἡ προέλαση τῶν Ἰσραηλιτῶν, ὥστε 
ὁ στρατός τους κάλυψε μία ἀπόσταση 
περίπου 39 χιλιομέτρων σὲ μία μόλις νύ-
  χτα! Οἱ ἐχθροὶ πανικοβλήθηκαν κι οἱ Ἰ   σ-
ραηλίτες τοὺς καταδίωξαν καὶ τοὺς νί    κη-
σαν ὁλοκληρωτικά. Τὸ θαυμαστὸ ὅ μως  
εἶναι ὅτι τὴν ὥρα ποὺ οἱ ἐχθροὶ ἔφευγαν
πανικόβλητοι, ὁ Θεὸς ἔστειλε μία καται-
γιστικὴ βροχὴ ἀπὸ μεγάλους χαλαζόλι-
θους, ἡ ὁποία κατέφερε τὸ τελειωτικὸ κτύ-
πημα γιὰ τοὺς ἐχθρούς. Ἡ φοβερὴ αὐ τὴ 
θεομηνία προκάλεσε πολὺ περισσότερες 
ἀπώλειες στὰ ἐχθρικὰ στρατεύματα ἀπ’ 
ὅ,τι ἡ ἴδια ἡ μάχη!

Διδακτικὲς ἱστορίες ἀπὸ τὴν Ἁγία Γραφὴ

Ἡ ἀκαταμάχητη δύναμη τοῦ Θεοῦ
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Οἱ Ἰσραηλίτες τώρα πιὰ βρίσκονταν 
ἕ να βῆμα πρὶν ἀπὸ τὴν τελικὴ νίκη. Ἤδη 
ὅμως εἶχε ἀρχίσει νὰ βραδιάζει. Ἂν συν-
έχιζαν νὰ πολεμοῦν, εἶναι βέβαιο ὅτι θὰ 
συνέτριβαν ὁλοκληρωτικὰ τοὺς ἐχθρούς. 
Τότε συν έβη τὸ ἑξῆς ἐκπληκτικὸ θαῦμα: 
Ὁ Ἰησοῦς τοῦ Ναυῆ, βέβαιος ὅτι θὰ τὸν 
ἀκούσει ὁ Θεός, μὲ μία ἰσχυρὴ κραυγὴ 
ζήτησε ἐπι τακτικὰ νὰ παραταθεῖ ἡ ἡμέ-
ρα προκειμέ νου νὰ προλάβει ὁ ἐκλεκτὸς 
λαὸς τοῦ Θε οῦ νὰ ὁλοκληρώσει τὴ νίκη 
του. Τὰ λόγια τοῦ φωτισμένου ἡγέτη ἀν-
τήχησαν  σὲ ὅλη τὴν περιοχὴ καὶ ἔμει ναν 
ὡς μνημεῖο ἀξε πέραστης πίστεως: –
«Στήτω ὁ ἥλιος κατὰ Γαβαὼν καὶ ἡ σελή-
νη κατὰ φάραγγα Αἰλών»! φώναξε (Ἰησ. 
Ναυῆ ι΄ 12). Ἂς σταθεῖ ὁ ἥλιος πάνω ἀπὸ 
τὴ Γαβαὼν καὶ τὸ φεγγάρι πάνω ἀπὸ τὴ 
φάραγγα Αἰλών. Καὶ πράγματι, ἡ δύση 
τοῦ ἡλίου καθυστέρησε περίπου 1 ἡμέρα 
(23 ὧρες καὶ 20 λεπτὰ σημειώνουν οἱ 
ἐπιστήμονες, οἱ ὁποῖοι ἐπι βεβαιώνουν τὸ 
θαῦμα*) καὶ οἱ Ἰσρα ηλί τες πέτυχαν ἕναν 
ἀληθινὸ θρίαμβο.

Ἔτσι μὲ τὴ θαυμαστὴ προστασία καὶ 
τὴν ἀκαταμάχητη δύναμη τοῦ Θεοῦ, ὁ 
Ἰη      σοῦς τοῦ Ναυῆ κατόρθωσε νὰ νικήσει 
ὅ       λους τοὺς ἐχθροὺς καὶ νὰ κατακτήσει τὴ 
γῆ τῆς ἐπαγγελίας, τὴν ὁποία μοίρασε σὲ 
ὅλες τὶς φυλὲς τοῦ Ἰσραήλ. 

❁  ❁  ❁
Θαύματα ἐκπληκτικά. Θαύματα ποὺ φα-

νερώνουν μὲ τὸν πιὸ εὔγλωττο τρόπο ὅτι 
«ἡ δύναμις τοῦ Κυρίου ἰσχυρά ἐστι» (Ἰησ. 
Ναυῆ δ΄ 24). Οἱ πολυπληθεῖς στρατιωτι-
κὲς δυνάμεις, τὰ πλέον ἐξελιγμένα ὅπλα, 
οἱ πιὸ ἰσχυρὲς συμμαχίες δὲν εἶναι τίπο-
τε ἄλλο παρὰ χάρτινοι πύργοι μπροστὰ 
στὴν ἀκατανίκητη δύναμη τοῦ Θεοῦ. 

Αὐτὴ ἡ δύναμη καὶ ἡ προστασία τοῦ 
Θεοῦ ἦταν ποὺ χάρισε καὶ στὴν Ἑλλάδα 
τὴ νίκη, ὅταν πολεμοῦσε πρὶν ἀπὸ 70 χρό-
νια ἐναντίον τῶν πανίσχυρων δυνάμεων 
τοῦ Ἄξονα. Ἦταν τότε ποὺ ὅλο τὸ Ἔθνος, 

σύσσωμη ἡ πολιτικὴ καὶ στρατιωτικὴ ἡ  -
γεσία, ἡ Ἐκκλησία, κλῆρος καὶ λαός, ὅλοι 
ρίχτηκαν στὴ μάχη ὁπλισμένοι μὲ τὴν ἀ   -
κράδαντη πίστη στὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ. 
Ἦταν τότε ποὺ οἱ στρατιῶτες αἰσθάνονταν 
τὴν παρουσία τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου 
νὰ τοὺς σκέπει, νὰ τοὺς ἐνισχύει καὶ νὰ 
τοὺς ὁδηγεῖ ὡς Ὑπέρμαχος Στρατηγός. 

Τὰ θαύματα λοιπὸν δὲν γινόντουσαν 
μόνο στὴν ἐποχὴ τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης. 
Ἡ δύναμη τοῦ Θεοῦ, ποὺ ἐκδηλώθηκε 
τότε μὲ ἐκπληκτικὸ τρόπο στὸν λαὸ τοῦ 
Ἰσραήλ, φανερώνεται σὲ κάθε λαὸ ποὺ 
στηρίζει τὴν ἐλπίδα του σ’ Ἐκεῖνον. Αὐτὴ 
ἡ δύναμη τοῦ Θεοῦ εἶναι ἐκείνη ποὺ ἐπι-
τελεῖ τὰ θαύματα.

Ὁ ἑλληνοϊταλικὸς πόλεμος τοῦ 1940, 
ἡ ἔνδοξη καὶ ἡρωικὴ αὐτὴ σελίδα τῆς 
ἱστορίας μας, ἔχει νὰ ἐπιδείξει ἀναρίθμη-
τα τέτοια θαύματα. Θαύματα τῆς πίστεως 
τῶν Ἑλλήνων ποὺ πολέμησαν μὲ ἡρω-
ισμὸ  καὶ ἀγωνίστηκαν γιὰ τὰ δίκαια τοῦ 
Ἔθνους μὲ τὴν πεποίθηση ὅτι «ὁ Θεὸς 
σώζει τὴν Ἑλλάδα». Καὶ πάντοτε θὰ σώ-
ζει τὴν Ἑλλάδα ὁ παντοδύναμος Θεός, ἂν 
καταφεύγουμε ὡς ἄτομα καὶ ὡς Ἔθνος 
στὴν ἀκαταμάχητη προστασία του.

* Περιοδικό «Ἡ Δρᾶσις μας», τ. Φεβρ. 1976, σ. 20-21.



Γνωριμία μὲ τὰ παιχνίδιαΓνωριμία μὲ τὰ παιχνίδια
τῶν παιδιῶντῶν παιδιῶν

10ο Γενεὲς γενεῶν τώρα μεγάλωσαν παί -
ζοντας τὰ ἴδια παιχνίδια μὲ ἐλάχι  -
στες παραλλαγές. Τὰ παιχνίδια  ποὺ 

 γέμιζαν τὸν ἐλεύθερο χρόνο τῶν γονέ-
ων καὶ τοὺς ἔδιναν χαρὰ ὅταν αὐτοὶ ἦ   -
ταν στὴν παιδικὴ ἡλικία, τὰ ἴδια παιχνί -
δια  ἔ βλεπαν νὰ κεντρίζουν καὶ τὸ ἐν δι α-
φέρον    τῶν παιδιῶν τους. Ἀδιάφορο καὶ 
πλήρως κατανοητὸ ἂν ἡ χειροποίητη 
μπάλα ἀπὸ κουρέλια ἀντικαταστάθηκε 
μὲ τὸ πέρασμα τῶν χρόνων μὲ δερμάτι-
νη ποὺ ἔφερε καὶ τὴν πιστοποίηση δι-
εθνοῦς ἐπιτροπῆς σχετικῆς μὲ τὸ συγκε-
κριμένο ἄθλημα. Καμία ἔκπληξη, ἐν-
τυπωσιασμὸ ἢ ἀν ησυχία δὲν δημι ουρ-
γοῦσε τὸ γεγονὸς ὅτι παλιὰ καὶ γνώρι-
μα παιχνίδια ἐκδίδονταν καὶ πω   λοῦνταν 
ἀπὸ παιχνιδοβιομηχανίες  σὲ συσκευα-
σία πλέ ον μαζὶ μὲ ὅλα τὰ ἀ   πα  ραίτητα 
καὶ τελειοποιημένα συνο  δευ τικά. Ἦταν 
ὅλα φυσικὰ ἐπακόλουθα μιᾶς προόδου 
ποὺ εἶχε νὰ κάνει μὲ ὅ λους τοὺς τομεῖς 
τοῦ κοινωνικοῦ βίου. 

Τὰ πράγματα ὅμως πῆραν ἄλλη τρο-
πὴ ἀπὸ τὴ στιγμὴ τῆς ἠλεκτρονικῆς καὶ 
ψηφιακῆς ἐπαναστάσεως. Γιὰ τὸ λόγο  
αὐτὸ οἱ περισσότεροι γονεῖς αἰσθά νον-
ται ἀβυσσαλέο τὸ κενὸ ποὺ τοὺς χω-
ρίζει ἀπὸ τὰ σύγχρονα βιντεοπαιχνίδια  

ποὺ τοὺς ζητᾶ κάθε τόσο τὸ παιδί τους. 
Νο     μίζουν ὅτι ἀδυνατοῦν νὰ ἔχουν λόγο 
στὶς προτιμήσεις του καὶ νιώθουν τελεί-
ως ἀποξενωμένοι ἀπὸ τὸν κόσμο τῶν 
παι   χνιδιῶν του. Ὅσο ὅμως κι ἂν ἡ σύγ-
χρονη ψηφιακὴ τεχνολογία τοὺς εἶναι 
ἄγνωστη καὶ ἀπρόσιτη, ὑπάρχουν τρό-
ποι ὅμως ποὺ τοὺς ἐ πι τρέπουν νὰ ἐ  -
πιβλέψουν τὰ παιχνίδια τῶν παιδιῶν 
τους.

Τὸ σύστημα τοῦ πανευρωπαϊκοῦ ὀρ -
γα νισμοῦ PEGI (Pan-European Game 
Ιnformation) ἔχει σχεδιαστεῖ ἀκριβῶς γι’ 
αὐτὸ τὸ λόγο: γιὰ νὰ παρέχει βοήθεια  
καὶ ἐνημέρωση στοὺς ἀγοραστὲς τῶν 
βιντεοπαιχνιδιῶν, καὶ κυρίως στοὺς γο -
νεῖς, σχετικὰ μὲ τὸ ἂν ἕνα παιχνίδι εἶναι 
κατάλληλο γιὰ ἕνα παιδὶ ἢ ἕνα νεότερο 
ἔφηβο.

Τὸ σύστημα αὐτὸ ἀποτελεῖται ἀπὸ 
δύο μέρη: πρῶτον τὴν κατάταξη τοῦ παι -
χνιδιοῦ σὲ ἡλικιακὲς ὁμάδες, καὶ δεύτε-
ρον τὸν χαρακτηρισμὸ τοῦ περιεχο μέ-
νου τοῦ παιχνιδιοῦ. Ἔτσι σύμφωνα μὲ 
θεσμοθετημένες εὐρωπαϊκὲς ὑποχρε ώ-
σεις κάθε παιχνίδι ὀφείλει νὰ ἔχει τὴν 
ἐτικέτα τοῦ ὀργανισμοῦ “PEGI Pan-Eu -
ropean Game Ιnformation”, ποὺ ἀφο  ρᾶ 
στὴν ἡλικιακὴ ὁμάδα στὴν ὁποία ἔχει 

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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Γνωριμία μὲ τὰ παιχνίδια
τῶν παιδιῶν

κα  ταταχθεῖ κάποιο παιχνίδι. Οἱ ἐτικέτες αὐ    τὲς εἶναι: 3+ (τριῶν 
ἐτῶν καὶ ἄνω), 7+ (ἑπτὰ ἐτῶν καὶ ἄνω), 12+, 16+ καὶ 18+. Αὐτὲς  
ὑποδηλώνουν ἐὰν τὸ παιχνίδι περιέχει  στοι χεῖα ποὺ θεω  ροῦν-
ται βλαβερὰ γιὰ παιδιὰ ἢ ἀνηλίκους. Ὁ χαρακτηρισμὸς αὐ τὸς 
δὲν ἀναφέρεται στὴ δυσκολία τοῦ παι χνιδιοῦ. Ἕνα παιχνίδι γιὰ 
παράδειγμα μὲ τὴν ἐτικέτα 3+ θεωρεῖται ἀκίνδυνο, μπο ρεῖ ὅ   μως 
νὰ εἶναι πολύπλοκο γιὰ ἕνα παιδὶ τριῶν ἐτῶν. Πέραν τῶν ἐτι-
κετῶν ποὺ πληροφοροῦν γιὰ τὴν ἡλικιακὴ ὁ   μάδα στὴν ὁποία 
ἀπευθύνεται κάποιο παιχνίδι, ὑπάρχουν καὶ οἱ ἐτικέτες ποὺ χα-
ρακτηρίζουν τὸ περιεχόμενο ἑνὸς παιχνι διοῦ. Αὐτὲς εἶναι: α) βία, 
β) ναρκωτικά, γ) ἀκατάλληλη καὶ χυδαία γλώσ σα, δ) φόβος, ε) 
σέξ, ς) φυλετικὲς διακρίσεις, ζ) τζόγος καὶ η) παιχνίδια διαδικτυ-
ακά (on-line).

Οἱ ἐτικέτες αὐτὲς βρίσκονται στὴ συσκευασία κάθε παιχνιδιοῦ.
Ὅλες αὐτὲς οἱ ἐτικέτες τοῦ ὀργανισμοῦ PEGI, ἂν καὶ ἀποτελοῦν 

μιὰ ἁπλὴ σύσταση πρὸς τὸ καταναλωτικὸ κοινό, θὰ πρέπει νὰ 
λαμβάνονται ὑπόψη ἀπὸ τοὺς γονεῖς γιὰ τὴν ἀσφάλεια τῶν παι-
διῶν.

Θὰ πρέπει στὸ σημεῖο αὐτὸ νὰ ἐπι σημανθεῖ ὅτι οὔτε στὴ συγ-
κεκριμένη βοήθεια - ἑνημέρωση τοῦ PEGI θὰ πρέπει νὰ ἐπανα-
παύονται πλήρως οἱ γονεῖς. Καί τοῦτο, διότι γιὰ παράδειγμα 
ἀπουσιάζει ἐντελῶς ἀπὸ τὶς κατηγορίες τῶν ἐτικετῶν κάποια 
σχετικὴ πληροφορία ἡ ὁποία νὰ ἐνημερώνει τὸ ἀγοραστικὸ 
κοινὸ σχετικὰ μὲ στοιχεῖα μαγείας ἢ σατανισμοῦ ποὺ μπορεῖ νὰ 
περιέχει κάποιο παιχνίδι, παρόλο ποὺ κάποια ἀπὸ αὐτὰ εἶναι 
γεμάτα ἀπὸ τέτοιες ἀναφορές.

Συμβαίνει καὶ ἐδῶ δηλαδὴ ὅ,τι συνέβαινε πρὶν ἀπὸ χρόνια 
μὲ τὶς σχε τικὲς ταινίες τοῦ Ηarry Potter. Παρόλο ποὺ ἦταν γε-
μάτες ἀπὸ σατανικὰ στοιχεῖα καὶ μαγικὲς ἀναφορές, ἐντούτοις 
εἶχαν χαρα κτηρισθεῖ ὡς παιδικὲς καὶ μαγνήτιζαν τὰ παιδιά, ποὺ 
ἔσπευδαν νὰ τὶς δοῦν μὲ τὴ συνοδεία τῶν γονέων τους.

Ἂς ἐνδιαφερθοῦν λοιπὸν οἱ γονεῖς. Ἂς γνωρίσουν τὰ παιχνί-
δια τῶν παιδιῶν τους. Ἂς ἐνημερωθοῦν τί περιέχουν αὐτά. Ἂς 
καθίσουν δίπλα στὸ παιδί τους τὴν ὥρα ποὺ παίζει καὶ ἂς παρα-
κολουθήσουν. Μόνο ἔτσι θὰ μάθουν. Θὰ μάθουν τὸ σκοπὸ καὶ 
τοὺς κανόνες τοῦ παιχνιδιοῦ. Θὰ μάθουν μὲ ποιοὺς παίζει  τὸ 
παιδί τους τὸ συγκεκριμένο παιχνίδι καὶ πόσο διαρκεῖ ἡ ἐνασχό-
λησή του μὲ αὐτό. Τὸ σημαντικότερο, θά ’ρθοῦν πιὸ κοντὰ στὸ 
παιδί τους. Τὸ παιδί τους θὰ χαρεῖ τὸ ἐνδιαφέρον τους, ἂν εἶναι 
πραγματικὸ καὶ δὲν γίνεται μονάχα γιὰ νὰ τὸ ἐνοχοποιήσουν καὶ 
καταδικάσουν ἐπειδὴ παίζει τὸ συγκεκριμένο παιχνίδι. Καὶ φυσι-
κά, κατόπιν, μέσα ἀπὸ τὴν κριτικὴ προσέγγιση καὶ τὸν διάλογο 
ποὺ θ’ ἀναπτύξουν μὲ τὸ παιδί τους, θὰ τὸ ἐνημερώσουν καὶ θὰ 
τὸ ἐπηρεάσουν κατάλληλα.

α)

β)

γ)

δ)

ε)

ς)

ζ)

η)
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�ὸ �σλὰμ κίνδυνος
καὶ γιὰ τὴν (λλάδα

Τονίζοντας τὸν κίνδυνο ἐξισλαμισμοῦ 
τῆς Εὐρώπης ὁ ἀρθρογράφος τῆς «Ἑ  -
στίας» (4-8-2010) ὑπογραμμίζει: «Ὅ  -
πως κά θε δυ τικοευρωπαϊκὴ κοινω νία,  
ἔτσι καὶ ἡ ἑλ     ληνική, δὲν θὰ ἀργήσει νὰ 
ἀντι  μετωπίσει τὴ μήνη τοῦ ἀκραίου» ἰσ-
λαμικοῦ φανατισμοῦ, «ὅταν γιὰ ὁ ποιον-
δήποτε λόγο οἱ ἀξίες καί οἱ ἀντιλήψεις  
τῶν δύο κοσμοθεωριῶν (Σ.Σ. χρι στια-
νικῆς καὶ ἰσλαμικῆς) θὰ βρεθοῦν ἡ μία 
ἀπέν αντι τῆς ἄλλης». Ὑπενθυ μίζον τας 
δὲ τὰ περυσινὰ ἐπεισόδια στὴν Ἀ θή να 
μου σουλ  μανικῆς συμπεριφορᾶς γιὰ  
δῆ θεν καταστροφὴ σελίδων τοῦ Κορα -
νίου ἀ   πὸ ἀστυνομικό, προσθέτει: «Ὑ  -
πάρ χει συντεταγμένη πολιτικὴ ἀπὸ τὴν 
πλευρὰ τῆς φιλοϊσλαμικῆς πλέον Τουρ-
κί ας νὰ προωθοῦνται στὴν Ἑλλάδα πα-
ράνομοι  μετανάστες ἀπὸ ἀραβικὲς χῶ-
ρες, ἀπὸ τὸ Πακιστάν, τὸ Ἰράν, τὸ Ἰράκ, 
τὸ Ἀφ γα νιστὰν καὶ τὸ Μπαγκλαν τές, 
 κα θὼς ἐπίσης καὶ ἀπὸ μουσουλ μανι κὰ 
κράτη τῆς Ἀφρικῆς (Ὑεμένη, Σομαλία,  
Νιγηρία), μὲ ἀπώτερο στόχο τὴν αὔ ξη-
ση τῆς ἰσλαμικῆς πλημμυρίδας σὲ πε-
ριοχὲς τῆς Ἑλλάδος, καθὼς καὶ τὴν 
ἐν    δεχόμενη προώθησή τους στὴν Εὐ-
ρώ πη».

Καὶ ἐνῶ τὸ φάσμα μιᾶς ἀναδυόμενης 
Εὐραραβίας εἶναι πλέον πραγματικό, 
γιὰ τὴ χώρα μας «τὸ πρόβλημα γίνεται 
πιεστικότερο». Διότι στὴν Τουρκία ἀρ -
χίζει νὰ κυριαρχεῖ ὁ νεο-οθωμανισμὸς 
μὲ μιὰ τάση πανισλαμισμοῦ. Ἑπομένως 
ἡ Ἑλλάδα δὲν θὰ ἀργήσει νὰ βρεθεῖ 

ἐ κεῖ ὅπου εἶχαν βρεθεῖ πρὶν ἀπὸ ἀρκετοὺς 
αἰῶνες οἱ πρόγονοί μας.

Ὀρθῶς λοιπὸν ὁ ἀρθρογράφος, ὑπο-
γραμ  μίζοντας ὅτι «οἱ μουσουλμάνοι δὲν ἀ -
φομοιώνονται σὰν μετανάστες», «λειτουρ-
γοῦν δὲ σὰν ξένο σῶμα» καὶ ἀργὰ ἢ 
γρήγορα ἐκδηλώνονται ἐπιθετικὰ κατὰ τοῦ 
κοινωνικοῦ πλαισίου, τὸ ὁποῖο τοὺς φιλο-
ξενεῖ, τονίζει: «Χρειάζεται ἔγκαιρα ἐγρή γορ-
ση καὶ μέτρα ἀπέναντι στὸν κίνδυνο  ἰσλα-
μικῆς διάβρωσης τοῦ κοινωνικοῦ ἱστοῦ». 

Δὲν κινδυνολογεῖ ὁ ἀρθρογράφος. Λέει 
ἀλήθειες. Κρούει τὸν κώδωνα ὑπαρκτοῦ 
κινδύνου γιὰ τὴν Ὀρθόδοξη Ἑλλάδα μας, ἡ 
ὁποία, ἐκτὸς τῶν ἄλλων, ἀντιμετωπίζει καὶ 
τὶς γνωστὲς συνεχεῖς καὶ ὕπουλες ἐνέργειες 
τοῦ Τουρκικοῦ Προξενείου στὴν περιοχὴ 
τῆς Δυτικῆς Θράκης. Καὶ ἡ δυστυχία εἶναι 
ὅτι οἱ ἡμέτεροι, ἂν δὲν ὑπνώττουν, τουλά-
χιστον ἀδρανοῦν ἐπικίνδυνα, ἀρνοῦνται 
δὲ νὰ δεχθοῦν ὅτι ἡ Τουρκία συμπεριφέρε-
ται ἀπέναντι στὴν Ὀρθόδοξη Ἑλλάδα καὶ 
ὡς φορέας μιᾶς ἐπιθετικῆς ἰδεολογίας!...

«*χι στὴν ἀνοικοδόμηση 
ὀρθόδοξου ναοῦ»!

Ἡ εἴδηση μὲ τὸν τίτλο αὐτὸ μᾶς ἦλθε ἀπὸ 
τὴ Νέα Ὑόρκη:

«Τὴν ἔκπληξή τους ἐξέφρασαν οἱ ἐπι-
κεφαλῆς τῆς ἑλληνορθόδοξης Ἐκκλησίας 
τῶν ΗΠΑ γιὰ τὴν ἀπόφαση τῆς Ἀρχῆς Με   -
ταφορῶν τῆς Νέας Ὑόρκης νὰ μὴν ἐπι  -
τρέψει τὴν ἀνοικοδόμηση τοῦ ἱεροῦ Να -
οῦ τοῦ Ἁ   γίου Νικολάου, τοῦ μόνου χώρου  
λατρεί ας ποὺ καταστράφηκε ἀπὸ τὴν τρο-
μοκρατικὴ ἐπίθεση τῆς 11ης Σεπτεμβρίου 
2001. Τὸ γκρεμισμένο πιὰ μικρὸ τριώροφο 
κτίσμα  τοῦ ναοῦ βρισκόταν δίπλα στοὺς 
Δίδυμους  Πύργους, ποὺ τὸ καταπλάκωσαν 
στὴν πτώ ση τους. (...) Παρὰ τὶς συνομιλίες  
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νίας. Ὁ ἱερὸς Ναὸς τοῦ ἁγίου Νικολάου 
πρέπει ὁπωσδήποτε νὰ ἀνοικοδομηθεῖ. 
Οἱ Ὀρθόδοξοι τῆς Ἀμερικῆς ὀφείλουν νὰ 
ξεσηκωθοῦν μέχρι νὰ τὸ ἐπιτύχουν!         

�νήμη Πατριάρχου 
8λεξανδρείας Πέτρου!

Ἦταν 11 Σεπτεμβρίου τοῦ 2004 ἡ ἡμέ-
ρα κατὰ τὴν ὁποία τὸ τραγικὸ δυστύχη-
μα τῆς πτώσεως τοῦ ἑλικοπτέρου στὸ 
ὁ   ποῖο ἐ   πέβαινε ὁ Πατριάρχης Ἀλε ξαν-
δρείας Πέτρος, συγκλόνισε ὅλο τὸν κό-
σμο!

Ἕξι χρόνια ἀργότερα, τὴν ἴδια ἀκριβῶς 
ἡμε ρομηνία, 11 Σεπτεμβρίου τοῦ 2010, ὁ 
Μακαριώτατος Πατριάρχης  Ἀλε ξανδρεί-
ας καὶ πάσης Ἀφρικῆς κ.κ. Θεόδωρος Β΄ 
κατὰ τὴ θεία Λειτουργία στὸν ἱερὸ Ναὸ 
τοῦ ὁσίου Σάββα τοῦ ἡγιασμένου στὴν 
Ἀλεξάνδρεια τέλεσε τὸ ἑξαετὲς μνημόσυ-
νο τοῦ ἀοιδίμου προκατόχου του Πατρι-
άρχου κυροῦ Πέτρου Ζ΄, τῶν μελῶν τῆς 
πατριαρχικῆς συνοδείας καὶ τοῦ πληρώ-
ματος τοῦ ἑλικοπτέρου. Μνημόσυνο γιὰ  
ἕνα σύνολο 17 ἀνθρώπων ποὺ βρῆκαν 
τραγικὸ θάνατο σ’ ἐκεῖνο τὸ δυστύχημα.

Μέσα σὲ κλίμα μεγάλης συγκινήσεως 
ὁ Μακαριώτατος μίλησε συγκλονισμέ-
νος καὶ μεταξὺ τῶν ἄλλων εἶπε: «Ἡ σκέ-
ψη μου καθημερινὰ στρέφεται, ἐκτὸς ἀ  -
πὸ τὸν πολύκλαυστο Πατριάρχη μας 
καὶ τοὺς ἀδελφούς μας ἀρχιερεῖς, τοὺς 
ἱερεῖς, τὸν νεαρὸ διάκονο Νεκτάριο  καὶ 
τὰ πολύτιμα ἐκεῖνα λαϊκὰ στελέχη τοῦ 
Πατριαρχείου μας, καὶ στὰ παλληκάρια  
ποὺ ἀποτελοῦσαν τὸ πλήρωμα τοῦ μοι-
ραίου ἑλικοπτέρου. Ἀναλογίζομαι τὸν 

μετα  ξὺ  τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς καὶ τῆς Ἀρ χῆς 
Με τα φορῶν τῆς Νέας Ὑόρκης, ποὺ εἶναι 
ἰ     δι  ο  κτήτρια τοῦ χώρου, ἡ πρόσφατη ἀντι-
παρά θεση γύρω ἀπὸ τὴν οἰκοδόμηση ἢ 
μὴ ἰσλαμικοῦ τεμένους στὸ σημεῖο ἔκαναν 
τοὺς ἀξιωματούχους τῆς πολιτείας τῆς Νέ-
ας Ὑόρ κης νὰ ὑπαναχωρήσουν ἀπὸ πα-
λαι  ότερες δεσμεύσεις τους γιὰ κατασκευὴ  
νέου ναοῦ». 

Ὁ ἐκπρόσωπος τῆς Ἑλληνορθόδοξης 
Ἀρχιεπισκοπῆς π. Μᾶρκος Ἄρεϊ δήλωσε 
μεταξὺ ἄλλων τὰ ἑξῆς: «Ἡ ἐκκλησία μας 
πρέπει νὰ ἀνοικοδομηθεῖ. Εἶναι θέμα ἀρ-
χῆς, ὄχι μόνο γιὰ τούς ὀρθοδόξους, ἀλλὰ 
γιὰ κάθε χριστιανό, γιὰ κάθε Ἀμερικανό. Οἱ 
πολίτες σὲ ὅλες τὶς ΗΠΑ σκέφτονται: ‘‘Γιατί 
ὅλη αὐτὴ ἡ συζήτηση γιὰ τὸ τζαμί; Τί θὰ γί-
νει μὲ ἐκεῖνο τὸ ἐκκλησάκι ποὺ καταστρά-
φηκε τὴν 11η Σεπτεμβρίου;’’ Πρόκειται γιὰ 
γραφειοκρατικὸ κώλυμα, ποὺ θὰ λυθεῖ χά-
ρη στὴν παρέμβαση τῆς ἀμερικανικῆς κοι-
νῆς γνώμης» («Καθημερινὴ» 20-8-2010).

Θλίψη ἀλλὰ καὶ ἱερὴ ἀγανάκτηση αἰ σθά-
νεται κανεὶς γιὰ τὴν προσπάθεια νὰ πα -
ραγκωνισθεῖ ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καὶ νὰ 
προβληθεῖ τὸ Ἰσλάμ. Φαίνεται ὅτι οἱ πολιτι-
κὲς σκοπιμότητες τῶν ἰσχυρῶν σκοτίζουν 
τὴ διάνοιά τους, ὥστε νὰ παραγνωρίζουν 
τὴν κοινὴ λογική. Γιατὶ μόνο ὡς παράλογη 
καὶ ἐξωφρενικὴ μπορεῖ νὰ χαρακτηρισθεῖ 
ἡ νοοτροπία τῆς «Ἀρχῆς Μεταφορῶν» τῆς 
Νέας Ὑόρκης. Μουσουλμάνοι δὲν ἦταν 
οἱ δράστες τῆς τρομοκρατικῆς ἐπιδρομῆς 
ἐναντίον τῶν «δίδυμων πύργων», ὅπου 
βρῆ  καν τραγικὸ θάνατο τρεῖς περίπου χι-
λιάδες ἀθῶα θύματα; Καὶ ἡ περίφημη «Ἀλ 
Κάϊντα», ποὺ ὀργάνωσε αὐτὴ τὴ φοβερὴ 
ἐπίθεση, ἀπὸ φανατικοὺς μουσουλμά-
νους δὲν κατευθύνεται; Λοιπόν, ἡ στοιχει-
ώδης λογικὴ καὶ τὸ αἴσθημα τοῦ δικαίου 
ἀπαιτοῦν τὴν τήρηση τῆς ἀρχικῆς συμφω-
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πό     νο τῶν γονέων τους, συγκλονίζομαι  
ὅ    ταν φέρνω στὸ νοῦ τὴν εἰκόνα τῶν μη-
τέ    ρων ποὺ ἰσοβίως θὰ φέρουν στὴν 

καρ  διὰ τὴν ὀδύνη τῆς ἀπώλειας τῶν παι-
διῶν τους. Γιὰ ὅλους προσεύχομαι καὶ ὅ  -
λους τοὺς μνημονεύω στὸ ἱερὸ θυσιαστή-
ριο».

Λόγια καρδιᾶς εἰπωμένα μὲ πόνο τὰ λό-
για τοῦ Μακαριωτάτου. Μεγάλο τὸ πλῆγμα 
γιὰ τὴν Ἀλεξανδρινὴ Ἐκκλησία, γιὰ σύνολη 
τὴν Ὀρθοδοξία ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν Ἑλλάδα.

Μεγάλα ταυτόχρονα καὶ τὰ ἐρωτηματικά. 
Ἐρωτηματικὰ ποὺ τὴν ἴδια ἀκριβῶς ἡμέρα 
ἔθετε ἡ ἐφημερίδα «Ἐλευθεροτυπία»: Για-
τί ἕξι χρόνια μετά, τὰ φοβερὰ στοιχεῖα ποὺ 
ἔχουν στὸ μεταξὺ ἀνακαλυφθεῖ «παρα-
μένουν ὣς σήμερα στὴν ἀφάνεια καὶ ἀξι-
ο λογοῦνται ἁρμοδίως ὡς... ἥσσονος ση-
μασίας»;

Ναί! Μνημονεύουμε καὶ ἐμεῖς μὲ εὐλά-
βεια καὶ πόνο τὸν ἀοίδιμο Πατριάρχη καὶ 
τὴ  συνοδεία του. Ὅμως ἕξι χρόνια μετὰ δὲν 
εἶναι πλέον καιρὸς νὰ πέσει πλῆρες φῶς 
στὸ τραγικὸ δυστύχημα;

«Σύνοδος τῶν <φήβων»
Μὲ τὴν ἔναρξη τοῦ νέου ἐκκλησιαστικοῦ 

ἔτους καὶ συγκεκριμένα τὴν Παρασκευὴ 3 
Σεπτεμβρίου 2010 περίπου 60 μαθητὲς Λυ-
κείου ἀπὸ διάφορες ἱερὲς Μητροπόλεις τῆς 
Ἑλλάδος ἀποτελώντας τὴ «Σύνοδο τῶν 
Ἐφήβων» – ὅπως ὀνομάσθηκε – συναντή-
θηκαν μὲ τὸν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο 
Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερώνυ-
μο καὶ τὰ Μέλη τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνό-
δου.

Στὴ συνάντηση ποὺ ἔγινε γιὰ πρώτη  φο -
ρὰ καὶ πραγματοποιήθηκε στὴ μεγάλη  αἴ-
θουσα τοῦ Συνοδικοῦ Μεγάρου στὴ Μο νὴ 
Πετράκη, οἱ ἔφηβοι «εἶχαν τὴν εὐ και  ρία νὰ 
ἀνταλλάξουν ἀπόψεις μὲ τὸν Ἀρχιε πί σκοπο 
καὶ τοὺς Μητροπολίτες γιὰ πολλὰ ἀπὸ τὰ 
προβλήματα ποὺ τοὺς ἀπασχολοῦν, ὅπως 

ἡ ἀνεργία, ἡ προστασία τοῦ περιβάλλον-
τος, ὁ ρατσισμὸς καὶ ἄλλα.

Ὅταν τελείωσε ἡ συζήτηση, πῆραν τὸν 
λόγο μερικοὶ ἔφηβοι, οἱ ὁποῖοι εὐχαρίστη-
σαν τοὺς ὑπευθύνους γιὰ τὴν εὐκαιρία ποὺ 
τοὺς ἔδωσαν, ὥστε νὰ γνωρίσουν ἀπὸ κον-
τὰ τὸν τρόπο λειτουργίας τῆς Ἱερᾶς Συνό-
δου, ἀλλὰ καὶ γιὰ νὰ ἀκουσθοῦν οἱ ἀπόψεις 
τους. «Τὸ κάλεσμα αὐτό», δήλωσε ἕνας ἔ  -
φη βος, «φέρνει ἕνα μήνυμα αἰσιοδοξίας σὲ 
μᾶς τοὺς  νέους, ὅτι ἡ Ἐκκλησία εἶναι κοντά  
μας καὶ μᾶς τὸ ἀποδεικνύει ἔμπρακτα, δί-
νοντάς μας φωνὴ μέσα ἀπὸ τέτοια προ-
γράμ  ματα. Μπορεῖ νὰ νομίζετε ὅτι οἱ νέοι 
δέν ἐνδιαφέρονται πιὰ γιὰ θέματα τῆς Ἐκ-
κλησίας, ὅμως αὐτὸ εἶναι μιὰ μεγάλη παρε-
ξήγηση. Ἡ νεολαία εἶναι ἐδῶ καὶ μπορεῖ νὰ 
δώσει βροντερὸ “παρών”, ἀρκεῖ νὰ δοθοῦν
καὶ ἄλ λες τέτοιες εὐκαιρίες νὰ τὸ ἀπο δείξει».

Στὸ τέλος μίλησε ὁ Μακαριώτατος, ὁ ὁ  -
ποῖος μεταξύ τῶν ἄλλων ἐτόνισε: «Σᾶς ὑ   πο-
δεχόμαστε σήμερα ἐδῶ, σὰν νὰ εἶστε στὸ 
σπίτι σας καὶ στὴν οἰκογένειά σας... Σὲ αὐτὰ 
ποὺ εἴπατε στέκομαι στὴ λέξη “αἰσιο δοξία”, 
ἀλλὰ καὶ στὸν ἐνθουσιασμὸ ποὺ σᾶς δια-
κρίνει, στοιχεῖα ποὺ χρειάζονται, μιᾶς καὶ 
ζεῖτε καὶ σεῖς στὴν ἐποχὴ τῶν δύσκολων 
συγκυριῶν. Νὰ ξέρετε ὅτι ἡ Ἐκκλησία σᾶς ἀ   -
γαπᾶ καὶ εἶναι κοντά σας καὶ θέλει καὶ ἐκείνη 
νὰ τὴν ἀγαπᾶτε καὶ νὰ τὴν ἐμπιστεύεστε. Ἡ 
παρουσία σας ἐδῶ δίνει καὶ σὲ μᾶς τὸ μή-
νυμα τῆς αἰσιοδοξίας ὅτι θὰ παραδώσουμε 
τὴ σκυτάλη σὲ γερὰ χέρια, ποὺ μποροῦν 
νὰ δημιουργήσουν ἕνα καλύτερο αὔριο» 
(«Ἀπογευματινὴ» 4-9-2010).

Ἐκφράζουμε τὴν πολλὴ χαρά μας γιὰ τὴν 
πρωτότυπη αὐτὴ ἐκδήλωση καὶ τὰ εἰλικρινὴ 
καὶ θερμὰ συγχαρητήριά μας πρὸς ὅσους 
εἶχαν τὴν ἔμπνευση καὶ κοπίασαν γιὰ τὴ δι  -
οργάνωσή της. Κάθε προσπάθεια ποὺ στο-
χεύει στὴ βοήθεια τῶν νέων μας, οἱ ὁ  ποῖ οι 
βομβαρδίζονται σήμερα ἀπὸ ὅλες τὶς πλευ-
ρὲς ἀπὸ τὶς δυνάμεις τοῦ κακοῦ, εἶ ναι  – καὶ 
πρέπει νὰ εἶναι – ἐπαινετή. Καὶ ἡ Ἐκκλησία 
μας πρωτοστατεῖ πάντοτε στὸ ἱε ρὸ αὐτὸ 
 ἔρ   γο, ὑποδηλώνοντας ἔτσι ἔμπρα κτα  σ’ ὅ         -
λους τοὺς ἁρμόδιους φορεῖς τὸ χρέος τους.   
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1. � 	@ΨΩΣ�   

Στὸ σημερινὸ ἀποστολικὸ ἀνάγνωσμα 
ὁ ἀπόστολος Παῦλος μέσα σὲ λίγες γραμ-
μὲς μᾶς παρουσιάζει τὸ θαυμαστὸ σχέδιο 
τῆς θείας οἰκονομίας. Μᾶς περιγράφει δη-
λα δὴ τί ἔκανε ὁ Θεὸς γιὰ μᾶς τοὺς ἁμαρ -
τωλοὺς καὶ ἀποστάτες ἀνθρώπους, σὲ 
ποιὸ ὕψος ἀνέβασε ἐμᾶς ποὺ ἤμασταν 
νεκροὶ  πνευ μα τικῶς. Ὁ Θεός, λέει, ποὺ 
εἶ  ναι πλούσιος σὲ ἔλεος, ἐξαιτίας τῆς πολ-
λῆς του ἀγάπης μὲ τὴν ὁποία μᾶς ἀ   γά-
πησε, κι ὅ   ταν ἀκόμη ἤμασταν πνευμα τι-
κὰ νεκροὶ ἐξαιτίας τῶν παραβάσεών μας, 
μᾶς ζωοποίησε πνευμα τικὰ μαζὶ μὲ τὸν 
Χριστό. Ἔχουμε σωθεῖ μὲ τὴ Χάρη τοῦ 
Θε  οῦ καὶ ὄχι μὲ τὰ δικά μας κατορθώμα-
τα. Διότι ὁ Θεὸς μᾶς ἀνέστησε μαζὶ μὲ τὸν 
Χριστὸ καὶ μᾶς ἔβαλε νὰ καθί σουμε μαζί 
του στὰ ἐπουράνια. Καὶ ἡ ἀνά σταση καὶ 

ἡ ἀνύ ψωσή μας αὐτὴ ἔγινε μὲ τὴν ἕνω σή 
μας μὲ τὸν Ἰησοῦ Χριστό. 

Μέσα σὲ τρεῖς λέξεις μᾶς ἐξηγεῖ ὁ θεῖ-
ος Ἀπόστολος πόσο μᾶς ἀγάπησε ὁ Θε-
ός. «Συνεζωοποίησε τῷ Χριστῷ... καὶ 
συνή γειρε καὶ συνεκάθισεν ἐν τοῖς ἐπου-
ρα νί οις». Ὁ Θεὸς μᾶς ζωοποίησε, μᾶς 
ἀνέ  στησε, μᾶς ἐνθρόνισε. Τί ὅμως σημαί-
νουν αὐτὲς οἱ τρεῖς λέξεις; 

Οἱ ἄνθρωποι ἤμασταν ὅλοι νεκροὶ μὲ 
τὴν ἀποστασία μας καὶ τὴν ἐξαχρείωση 
τῆς θεϊκῆς μας εἰκόνος. Ὁ Θεὸς λοιπὸν 
δὲν μᾶς ἐγκατέλειψε στὴν καταστροφική 
μας πορεία. Ἀλλὰ μᾶς ζωοποίησε. Μᾶς 
ἔσωσε ἀπὸ τὸν θάνατο τῆς ἁμαρτίας μὲ 
τὸν θάνατο τοῦ Υἱοῦ του. Καὶ φύτεψε 
μέσα μας τὰ σπέρματα νέας καὶ οὐράνιας 
πνευματικῆς ζωῆς. Μὲ τὸν θάνατο τοῦ Κυ-
ρίου νέκρωσε μέσα μας τὴν ἁμαρτία, φώ-

A  δελφοί, ὁ Θεὸς πλούσιος ὢν ἐν ἐλέει, διὰ τὴν πολλὴν ἀγάπην αὐτοῦ ἣν 
ἠγάπησεν ἡμᾶς, καὶ ὄντας ἡμᾶς νεκροὺς τοῖς παραπτώμασι συνεζωοποί-
ησε τῷ Χριστῷ· χάριτί ἐστε σεσωσμένοι· καὶ συνήγειρε καὶ συνεκάθισεν 

ἐν τοῖς ἐπουρανίοις ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ, ἵνα ἐνδείξηται ἐν τοῖς αἰῶσι τοῖς ἐπερ-
χομένοις τὸν ὑπερβάλλοντα πλοῦτον τῆς χάριτος αὐτοῦ ἐν χρηστότητι ἐφ᾿ 
ἡμᾶς ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ. τῇ γὰρ χάριτί ἐστε σεσωσμένοι διὰ τῆς πίστεως· καὶ 
τοῦτο οὐκ ἐξ ὑμῶν, Θεοῦ τὸ δῶρον, οὐκ ἐξ ἔργων, ἵνα μή τις καυχήσηται. 
αὐτοῦ γάρ ἐσμεν ποίημα, κτισθέντες ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ ἐπὶ ἔργοις ἀγαθοῖς, οἷς 
προητοίμασεν ὁ Θεὸς ἵνα ἐν αὐτοῖς περιπατήσωμεν.    
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τισε τὸ νοῦ μας, ζωοποίησε τὶς νεκρωμέ-
νες πνευματικές μας αἰσθήσεις. Καὶ μὲ τὴ 
δική του Ἀνάσταση ἀνέστησε καὶ ὅλους 
ἐμᾶς σὲ μιὰ νέα ζωή. Ὅταν οἱ πιστοὶ εἴμα-
στε ἑνωμένοι μὲ τὸν ἀναστημένο Κύριο, 
μόνο τότε ζοῦμε κι ἐμεῖς πραγματικά, δι-
ότι ἡ ζωή μας προέρχεται ἀπὸ τὸν Χρι-
στό. Ἐπειδὴ Ἐκεῖνος ζεῖ, καὶ ἐμεῖς ζοῦμε. 
Καὶ ἐπειδὴ ὁ Κύριος μὲ τὴν Ἀνάληψή του 
ἀνῆλθε στὸν οὐράνιο θρόνο καὶ ἐκάθι-
σε καὶ ὡς ἄνθρωπος ἐκ δεξιῶν τοῦ Πα-
τρός, μᾶς ἔδωσε ἤδη τὴ δυνατότητα μὲ 
τὴ δική του ἐνθρόνιση νὰ γίνουμε καὶ 
ἐμεῖς σύνθρονοί του, νὰ συνδοξασθοῦμε 
μαζί του καὶ νὰ γίνουμε πρίγκιπες τοῦ 
οὐρανοῦ. 

Σ’ αὐτὴν ἀκριβῶς τὴν κατάσταση ἔχουν 
ἤδη εἰσέλθει οἱ Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας. 
Αὐτοὶ μὲ τὴ Χάρη τοῦ Θεοῦ ἤδη ἀπὸ 
τὴν ἐπίγεια ζωή τους ἀνυψώθηκαν ἀπὸ 
τὸν αἰσθητὸ κόσμο καὶ ἀναστρέφονταν 
μὲ τὸν οὐράνιο. Ζοῦσαν μὲ τὴ σταθερὴ 
προσδοκία τοῦ οὐρανοῦ. Γι’ αὐτὸ ἔχουν 
συνανυψωθεῖ καὶ συμβασιλεύουν μαζί 
του. Κάθονται μαζί του στὸ θρόνο  του. 
Καὶ περιμένουν ὅλους ἐμᾶς νὰ ἀναγεν-
νηθοῦμε, νὰ ἀναστηθοῦμε καὶ νὰ ἐνθρο-
νισθοῦμε κι ἐμεῖς μαζί τους στὸν θρόνο 
τοῦ Θεοῦ. Μποροῦμε ἄραγε νὰ τὰ ἀντι-
ληφθοῦμε ὅλα αὐτά, μποροῦμε νὰ κατα-
νοήσουμε τί ἔχει ἑτοιμάσει ὁ Θεὸς γιὰ 
ὅλους ὅσους Τὸν ἀγαποῦν;

 
2. � ΣΩ���� �Σ

Στὴ συνέχεια ὁ ἀπόστολος Παῦλος μᾶς 
ἐξηγεῖ ὅτι ἡ σωτηρία μας δὲν εἶναι δικό 
μας κατόρθωμα ἀλλὰ δῶρο οὐράνιο. 
Λέει λοιπόν: Μᾶς εὐεργέτησε τόσο πολὺ 
ὁ Θεός, γιὰ νὰ δείξει στοὺς ἀτελεύτη τους 
αἰῶνες τῆς αἰωνιότητος τὸν ὑπερβολι κὸ 
πλοῦτο τῆς Χάριτός του. Διότι «τῇ  χά ρι τί 
ἐστε σεσωσμένοι», μὲ τὴ Χάρη του ἔχου-
με σωθεῖ. Καὶ ἡ σωτηρία μας αὐτὴ δὲν 
προῆλθε ἀπὸ μᾶς· δῶρο Θεοῦ εἶναι αὐ  -
τό. Δὲν σωθήκαμε μὲ τὰ δικά μας ἔργα,  

γιὰ νὰ μὴν ἔχει κανεὶς τὸ δικαίωμα νὰ 
καυχηθεῖ. Διότι δικό του δημιούργημα εἴ -
μαστε, γιὰ νὰ μένουμε ἑνωμένοι μὲ τὸν 
Ἰησοῦ Χριστὸ καὶ νὰ κάνουμε καλὰ ἔρ γα, 
γιὰ τὰ ὁποῖα μᾶς προετοίμασε ὁ Θε  ός, 
ὥστε μ’ αὐτὰ νὰ πορευθοῦμε στὴν ὑπό-
λοιπη ζωή μας.  

Αὐτὸ λοιπὸν ποὺ τονίζει ἰδιαιτέρως ὁ 
ἀπόστολος Παῦλος εἶναι ὅτι οἱ πιστοὶ δὲν 
σωθήκαμε μὲ τὴ δική μας προσπάθεια. 
Δὲν θὰ μπορούσαμε ποτὲ νὰ τὸ κατορ-
θώσουμε αὐτὸ μόνοι μας, διότι ἤμασταν 
νεκροί. Τὴ σωτηρία μᾶς τὴ χάρισε ὁ ἴδιος 
ὁ Κύριος. Μᾶς προκαλεῖ ὅμως ἐντύπω ση 
ὅτι ὁ ἀπόστολος Παῦλος πα ρουσιάζει τὴ 
σωτηρία μας αὐτὴ ὡς τετελεσμένη, ἐνῶ 
ἐμεῖς εἴμαστε ἀκόμη στὴ γῆ καὶ παλεύ-
ουμε. Γιατί συμβαίνει αὐτό; Διότι ἡ σω-
τηρία μας ὡς δυνατότητα εἶναι ἤδη μία 
πραγματικότητα. Ὁ Χριστὸς ἔκανε ὅλα 
ὅσα χρειαζόμασταν ἐμεῖς γιὰ νὰ σω θοῦ-
με. Ἔτσι ἡ δυνατότητα τῆς σωτηρίας 
μας εἶναι βέβαιη καὶ δεδομένη. Ὅμως ὁ 
καθένας μας ξεχωριστὰ θὰ πρέπει νὰ 
ἀγωνισθεῖ γιὰ νὰ κατακτήσει τὴ σωτηρία 
τῆς ψυχῆς του. Οἱ ἱεροὶ ἑρμηνευτὲς πα-
ρουσιάζουν τὴ μεγάλη αὐ τὴ ἀλήθεια μὲ 
μία εἰκόνα. Λένε ὅτι ὁ Χριστὸς μᾶς ἔσωσε 
ἀπὸ τὸ ναυάγιο, ὅμως ἐμεῖς δὲν ἔχουμε 
φτάσει ἀκόμη στὸ λιμάνι. Εἴμαστε σωσμέ-
νοι, ἀλλὰ ἡ τρικυμία ἐξακολουθεῖ καὶ τὸ 
πλοῖο μας ἀκόμη κλυδωνίζεται. Γι’ αὐτὸ 
λοιπὸν θὰ πρέπει νὰ παλέψουμε σκληρὰ 
μὲ τὰ κύματα, νὰ ἀγωνιστοῦμε πολύ, νὰ 
προσφέρουμε τὸν κόπο μας καὶ τὴ διά-
θεσή μας. Καὶ νὰ ἀξιοποιήσουμε ὅλα τὰ 
μέσα ποὺ μᾶς προσφέρει ὁ Χριστὸς γιὰ 
νὰ φτάσουμε στὸ οὐράνιο λιμάνι. Μέσα 
στὴ Χάρη τῶν ἱερῶν Μυστηρίων νὰ πο-
ρευόμαστε. Ἔχοντας διαρκῶς στραμμένο 
τὸ νοῦ καὶ τὴν καρδιά μας στὴν οὐράνια 
πατρίδα μας. Ἐκεῖ μᾶς περιμένει ὁ Κύρι-
ος γιὰ νὰ μᾶς δώσει τὸ στεφάνι τῆς νίκης 
καὶ νὰ μᾶς καταστήσει μετόχους τῆς Βα-
σιλείας του.



Ο φιλάνθρωπος Κύριός μας Ἰησοῦς 
Χριστὸς θέλει ὅλοι οἱ ἄνθρωποι 
νὰ λάβουν ἐπίγνωση τῆς ἀληθείας 
τοῦ ἱεροῦ Εὐαγγελίου, νὰ πιστέ-

ψουν σ’ Αὐτὸν ὡς τὸν μοναδικὸ Σωτήρα 
καὶ Λυτρωτὴ καὶ νὰ σωθοῦν. Δημιουργεῖ 
πο λύτιμες εὐκαιρίες ποὺ ἀφοροῦν ἀπο-
κλειστικὰ καὶ μόνο στὸν ἑαυτό μας, ἀλλὰ 
καὶ εὐκαιρίες γιὰ τὴν οἰκογένεια καὶ γιὰ τὸ 
εὐρύτερο σύνολο.

Εἶναι ξεχωριστὲς εὐλογίες αὐτὲς οἱ 
εὐκαιρίες ποὺ μᾶς προσφέρει ὁ ἅγιος 
Θεός. Μᾶς βοηθοῦν σὲ αὐτογνωσία, σὲ 
συναίσθηση τῆς πνευματικῆς καταστά-
σεώς μας, γιὰ νὰ ἐπακολουθήσει κατό-
πιν ἡ βαθιὰ μετάνοιά μας καὶ ἡ ἀνάλογη 
διόρθωση τῆς πορείας τῆς ζωῆς μας.

Ἡ πρόθυμη ἀνταπόκρισή μας ἢ ἡ ἀδια-
φορία μας, ἡ θετικὴ ἢ ἡ ἀρνητικὴ στάση 
μας ἔναντι αὐτῶν τῶν εὐκαιριῶν ἐπη-
ρεάζει κατόπιν καὶ ὅλη τὴ ζωή μας στὴν 
οἰκογένεια, στὴν ἐργασία, στὴν καθη-
μερινή μας ἀναστροφή. Καθορίζει τὴν 
περαιτέρω πορεία μας ἐδῶ στὸν κόσμο, 
προετοιμάζει δὲ τὴ θέση μας καὶ στὴν 
αἰωνιότητα. Μερικὰ περιστατικὰ θὰ μᾶς 
βοηθήσουν στὴν κατανόηση τοῦ θέμα-
τός μας.

Οἱ κάτοικοι τῆς περιοχῆς τῶν Γεργε-
σηνῶν δέχονται τὴν ἰδιαίτερη εὐλογία νὰ 
τοὺς ἐπισκεφθεῖ ὁ Σωτὴρ καὶ Λυτρωτής 
μας, ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός. Τοὺς θε-
ραπεύει τὸν ἀσθενὴ συμπατριώτη τους, 

ποὺ ἀποτελοῦσε δημόσιο κίνδυνο μὲ τὴ 
φοβερὴ ἐπιθετικότητά του καὶ τὴν ἀν    τι-
 κοινωνικὴ συμπεριφορά του. Τώρα ὁ 
πρώην δαιμονισμένος, «ἱματισμένος καὶ 
σωφρονῶν», γίνεται εὐεργετικὸς παρά-
γοντας στὴν περιοχή τους. Οἱ Γεργε  σηνοὶ 
ὅμως ἀντὶ νὰ ὑποδεχθοῦν σύσ  σω μοι 
μὲ εὐγνωμοσύνη τὸν μεγάλο  Εὐ ερ γέτη 
τους, Τὸν παρακαλοῦν «ὅπως μεταβῇ ἀ        -
πὸ τῶν ὁρίων αὐτῶν»· νὰ ἀνα χω ρήσει  
ἀ          πὸ τὴν περιοχή τους! Ἀπορ ρίπτουν τὴν 
εὐκαιρία ποὺ τοὺς ἔδωσε ὁ Κύριος νὰ
ἀκούσουν τὴ θεία του διδασκαλία, νὰ 
πι      στεύ σουν καὶ νὰ σωθοῦν (Μάρκ. ε΄ 1-
20).

Οἱ κάτοικοι τῆς Σαμαρείας, ὅταν ἡ Σα-
μαρείτιδα τοὺς διηγήθηκε ὅσα ἄκουσε 
ἀπὸ τὴ συζήτησή της μὲ τὸν Κύριο, πρό-
θυμα ἀνταποκρίθηκαν στὴν πρόσκλησ ή 
της νὰ Τὸν ἐπισκεφθοῦν καὶ νὰ Τὸν ἀ  -
κούσουν. Δὲν ἀρκοῦνται στὴν ὀλι γόω ρη 
ἐπικοινωνία τους, ἀλλὰ Τὸν παρα κα λοῦν 
νὰ μείνει μαζί τους περισσότερο χρόνο, 
καὶ ἔμεινε δυὸ ἡμέρες (Ἰω. δ΄ 5-42). Κάτι 
ἀνάλογο παρατηροῦμε καὶ στὴν περί-
πτωση τοῦ Ζακχαίου (Λουκ. ιθ΄ 1-10).

Εὐκαιρίες δίνει ὁ Θεὸς σὲ ὅλους μας. 
Εὐκαιρία γιὰ τὴν πνευματική μας προ-
κοπὴ καὶ πρόοδο μπορεῖ νὰ εἶναι γιὰ 
τὸν ἕνα ἡ συμμετοχή του σὲ μνημόσυ-
νο κάποιου φιλικοῦ του προσώπου. Καὶ 
ἐνῶ τὸν ἄλλο καιρὸ δὲν ἐκκλησιάζεται, 
τώρα λόγῳ κοινωνικῆς ὑποχρεώσεως 

ἈξιοποιεῖςἈξιοποιεῖς
τὶςτὶς

εὐκαιρίες;εὐκαιρίες;
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εὑρίσκεται στὸ ναό. Ἀκούει καὶ ἕνα καλὸ 
κήρυγμα, καὶ ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ τὸν κάνει 
νὰ ἀναθεωρήσει μερικὰ πράγματα στὴ 
ζωή του. Ἀποφασίζει νὰ ἐκκλησιάζεται 
τακτικά. Γιὰ ἄλλον εὐκαιρία μπορεῖ νὰ 
εἶναι ἕνα Ὀρθόδοξο χριστιανικὸ περιοδι-
κὸ καὶ βιβλίο ποὺ κάποιος πιστὸς χρι-
στια νὸς τοῦ προμήθευσε. Τὸ διαβάζει 
ἐπιπόλαια στὴν ἀρχή. Μετὰ ἀρχίζει νὰ 
γλυκαίνεται ἀπὸ τὴ μελέτη του, γιὰ νὰ 
ἐπακολουθήσει κατόπιν ἡ βαθιὰ μετά-
νοια καὶ ἡ εἰλικρινὴς ἐξομολόγησή του. 
Ἐπίσης εὐκαιρία καλὴ μπορεῖ νὰ ἀ   πο-
τελέσει μία ὁμιλία, μία Ὀρθόδοξη συν-
τροφιὰ μὲ οἰκοδομητικὴ συζήτηση. Πολύ-
τιμη εὐκαιρία ἐπιστροφῆς στὸ δρόμο 
τοῦ Θεοῦ εἶναι δυνατόν νὰ γίνει καὶ μιὰ 
παιδαγωγικὴ δοκιμασία τοῦ Θεοῦ ἀπὸ 
κάποια ἐπώδυνη ἀσθένεια προσφιλοῦς 
μας προσώπου ἢ ἕνα δυσεπίλυτο πρό-
βλημα τῆς οἰκογενείας μας.

Ὅταν μᾶς προσφέρει ἡ ἀγάπη  τοῦ 
Θεοῦ τέτοιες πολύτιμες  εὐ και ρίες, εἶναι
ἐπιτακτικὴ ἡ ἀνά γκη νὰ ἔχουμε ὀρθά-
νοιχτα τὰ μάτια  τῆς ψυχῆς μας καὶ νὰ 
τὶς ἀξιοποιοῦμε ἀνα  λό γως γιὰ νὰ ἐπω-
φελούμεθα ἀπὸ αὐ τὲς πνευματικά.

Συνήθως ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι, γιὰ ὅ,τι ἔ       -
χει σχέση μὲ τὴν ψυχή μας καὶ μὲ τὸν Θε ό,
εἴμαστε ἕτοιμοι γιὰ ἀναβολή: «Ἔ   χουμε 
καιρό». «Ἄλλη φορά». «Ὅταν συνταξιο-
δοτηθῶ». «Νὰ ἀποκαταστήσω  πρῶ  τα τὰ
παιδιά». Αὐτὲς εἶναι μερικὲς ἀπὸ τὶς συν-
ή θεις φράσεις ποὺ βγαίνουν  ἀπὸ τὰ χεί-
λη μας. Ποιὸς ὅμως μᾶς ἐγ γυᾶται ὅτι θὰ 
ξαναπαρουσιασθοῦν τέτοιες εὐ και ρίες 
καὶ ὅτι θὰ ἔχουμε ἀκέ ραιες τὶς σω ματικὲς 
καὶ διανοητικές μας δυνά μεις γιὰ νὰ 
μποροῦμε τότε νὰ τὶς ἐκμε ταλ λευ τοῦμε; 
Καὶ ἐὰν ξανάρθουν εὐκαιρίες, θὰ εἶναι οἱ 
ἴδιες; Ἡ ἀναβολὴ σημαίνει τὶς περισσό-
τερες φορὲς ματαίωση. Αὐτὸς εἶναι καὶ 
ὁ τελικὸς στόχος τοῦ ἐχθροῦ τῆς σω-
τηρίας μας, τοῦ διαβόλου: νὰ μένουν οἱ 
εὐκαιρίες τῆς πνευματικῆς ἀφυπνίσεώς 

μας ἀναξιοποίητες, χωρὶς τὴν ἀνάλογη 
πνευματικὴ ὠφέλειά μας δηλαδή, τὴ βα-
θιὰ μετάνοιά μας καὶ τὴ διόρθωση τῆς 
πορείας τῆς ζωῆς μας.

Παράδειγμα τέτοιας ἀναβολῆς ἔχουμε 
ἀπὸ τὴν ἱεραποστολικὴ δράση τοῦ ἀ   πο-
στόλου Παύλου, ὅταν ἦταν φυλακισμέ-
νος στὸ φρούριο τῆς Καισαρείας. Ὁ ἀν-
θύ πατος τῆς περιοχῆς, ὁ Φήλικας,  μαζὶ 
μὲ τὴν Ἰουδαία σύζυγό του, τὴ Δρού σιλ-
λα, τῆς ὁποίας ἡ ἄτακτη ζωὴ σχο λιαζό-
ταν δυ  σμενῶς, ζήτησαν νὰ συζητή σουν 
μα   ζί του. Ὁ Ἀπόστολος τοὺς μίλησε μὲ 
πει στι κότητα καὶ σοβαρότητα περὶ δι-
και   οσύνης, περὶ ἐγκρατείας καὶ περὶ 
μελ      λούσης Κρίσεως. Συγκλονισμένος ὁ 
Φῆ λιξ ἀπὸ τὰ ὅσα ὁ Ἀπόστολος τοῦ Χρι-
στοῦ τοῦ ἔλεγε, συναισθάνθηκε βαθύτε-
ρα τὴ διεφθαρμένη ζωή του. Καταλήφθη-
κε ἀπὸ φόβο. Φάνηκε πρὸς στιγμὴν ὅτι 
μπῆκε σὲ δρόμο σωστό. Λίγο ἀκόμη καὶ 
θὰ πλησίαζε τὸν Χριστό, γιὰ νὰ ὁδηγηθεῖ 
στὸ δρόμο τῆς σωτηρίας. Δυστυχῶς δὲν 
ὑπῆρξε συνέχεια. Ἀνέβαλε. «Καιρὸν δὲ 
μεταλαβὼν μετακαλέσομαί σε» (Πράξ. 
κδ΄ 25), εἶπε στὸν Παῦλο. Ὅταν βρῶ 
ἄλλη εὐ καιρία, θὰ στείλω νὰ σὲ καλέσω. 
Δὲν τὸ ἔκανε ὅμως ποτέ!...

Νὰ μάθουμε λοιπὸν ὅλοι μας νὰ ἀ ξι-
ο ποιοῦμε ὅλες τὶς εὐκαιρίες ποὺ μᾶς 
προσ φέρει ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ χωρὶς κα-
μία ἀπολύτως ἀναβολή. Νὰ διακρίνου-
με κάτω ἀπὸ τὰ διάφορα γεγονότα τῆς 
ζωῆς μας τὸ σοφὸ σχέδιο τοῦ Θεοῦ γιὰ 
τὴ ζωή μας. Τίποτε δὲν συμβαίνει χωρὶς 
τὴν ἀγαθὴ πρόνοια τοῦ φιλανθρώπου 
Δημιουργοῦ καὶ πανσόφου Κυβερνήτου 
μας. «Οὐδὲν ἀπρονόητον» (Μ. Βασίλει-
ος). Τὸ παρόν, τὸ τώρα εἶναι στά χέρια 
μας. «Ἰδοὺ νῦν καιρὸς εὐπρόσδεκτος» 
(Β΄ Κορ. ς΄ 2), διδάσκει ὁ ἀπόστολος 
Παῦλος. Τώρα εἶναι εὐκαιρία κατάλλη-
λη. Μὲ εὐπείθεια καὶ τελεία ἐμπιστοσύ-
νη, πρόθυμα νὰ ἀνταποκρινόμαστε στὰ 
κελεύσματα τῆς ἀγάπης του.



Kάποιες περιστάσεις στὴ ζωή μας μοιά-
ζουν ἀκατανόητες. Ἔρχον ται σὲ ὧ  -

ρες ποὺ δὲν τὶς περιμένουμε,  καὶ τὶς πε-
ρισ σότερες φο ρὲς ξε σποῦν ξαφνικὰ σὰν 
καταιγίδα.  Ἀσθένειες δύσκολες, προ  βλή -
ματα οἰκονομικά, προβλήματα οἰκο γε   - 
νειακῶν σχέσεων, προβλήματα στὸ χῶ -
ρο τῆς ἐργασίας, θάνατοι οἰκείων προσ-
ώ πων, τόσα καὶ τόσα ζητήματα ἔρχον ται  
νὰ συνταράξουν συθέμελα τὴ ζωή μας.

Σὲ τέτοιες δύσκολες ὧρες ὁ ἄνθρωπος 
συχνὰ ἀφήνει νὰ ξεχυθεῖ μέσα ἀπὸ τὰ 
σπλάχνα τῆς ψυχῆς του τὸ παράπονο 
γεμάτο πόνο καὶ ὀδύνη: Γιατί; Γιατί αὐτὴ 
ἡ τρομερὴ δοκιμασία; Γιατί εἰδικὰ σὲ μέ-
να αὐτὰ τὰ προβλήματα καὶ οἱ συνεχεῖς 
ἀδικίες; Γιατί μοῦ τὰ στέλνει ἐμένα ὁ Θε-
ός; Τί κακὸ ἔκανα; Ἐγὼ πάντα καὶ στὴν 
ἐκ κλησία πηγαίνω καὶ σεμνὰ ζῶ καὶ κα   -
κὸ δὲν ἔχω κάνει σὲ κανέναν. Γιατί  ἐγὼ 
νὰ ὑποφέρω τόσο πολύ, ἐνῶ ἄλλοι ἀ    σε -
βεῖς καὶ ἄδικοι καλοπερνοῦν χωρὶς προ  -
βλήματα, ἀποκτοῦν πλοῦτο πολύ, ἐκμε-
ταλλευόμενοι τοὺς φτωχούς;

Δραματικὰ τὰ ἐρωτήματα, βασανίζουν 
μέρα - νύχτα τὴν ψυχὴ καὶ ὁ ἄνθρωπος 

νιώθει τὰ γόνατά του νὰ τρέμουν, νὰ λυ-
γίζουν, νὰ μὴν μποροῦν νὰ τὸν κρατή-
σουν ὄρθιο.

Τὰ ἴδια ἀκριβῶς ἐρωτήματα βασάνισαν 
καὶ τὴν ψυχὴ τοῦ ψαλμωδοῦ Ἀσὰφ 1000 
περίπου χρόνια πρὸ Χριστοῦ.

Ὁ Ἀσὰφ ὑπῆρξε σπουδαῖος ποιητής. 
Ἦταν ἀρχιμουσικὸς τοῦ Δαβὶδ καὶ μὲ 
τὸ ὄνομά του ὑπάρχουν στὸ βιβλίο τῶν 
Ψαλμῶν 12 Ψαλμοί. Στὸν 72ο Ψαλμὸ 
θέτει ἕνα ἀπὸ τὰ πιὸ βασανιστικὰ προ-
βλήματα τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς, τὸ λεγό-
μενο πρόβλημα τῆς θεοδικίας.

Πέρασε μιὰ κρίση φοβερὴ ὁ Ἀσὰφ καὶ 
τὴν ἐξομολογεῖται στὸν Ψαλμὸ αὐτό: «Ἐ  -
μοῦ δὲ παρὰ μικρὸν ἐσαλεύθησαν οἱ 
πόδες, παρ᾿ ὀλίγον ἐξεχύθη τὰ διαβήμα -
τά μου»· τὰ πόδια μου παραλίγο νὰ σω -
ριασθοῦν, τὰ βήματά μου λίγο ἔλειψε νὰ 
πάρουν στραβὸ δρόμο.

Γιατί ὅλη αὐτὴ ἡ ταραχὴ τοῦ Ψαλμω-
δοῦ; Μᾶς τὸ λέει ὁ ἴδιος: Ἡ ζήλεια εἶναι ἡ 
αἰτία! Ζήλεψα, σημειώνει, τοὺς ἄνομους 
ἀνθρώπους, βλέποντας τὴν καλοπέρασή  
τους. Τὰ ἔχουν ὅλα, μόνο μικρὲς δυσκο-
λίες ἀντιμετωπίζουν. Γι᾿ αὐτὸ καὶ εἶναι ὑ      -

Bνα κτῆνος μιλάει στὸ Θεό!
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περ ήφανοι καὶ θρασεῖς, ἀσεβεῖς καὶ βλά -
σφημοι, αὐξάνοντας συνεχῶς τὸν πλοῦ -
το τους. Μέσα δὲ στὴν ἀσέβειά τους φω-
νάζουν: «Πῶς ἔγνω ὁ Θεός; καὶ εἰ ἔστι 
γνῶσις ἐν τῷ Ὑψίστῳ;»· ἀπὸ ποῦ μέχρι 
ποῦ ξέρει ὁ Θεὸς τί γίνεται; Σιγὰ μὴ γνω-
ρίζει τὰ ὅσα συμβαίνουν στὴ γῆ!

Ὁπότε καὶ ἐγὼ πρὸς στιγμὴν παρα-
σύρθηκα καὶ εἶπα: «Ἄρα ματαίως ἐδι-
καί ωσα τὴν καρδίαν μου»· στὰ χαμένα 
ἀγωνίζομαι νὰ κρατάω ἁγνὴ τὴν καρδιά 
μου καὶ νὰ ἔχω καθαρὰ τὰ χέρια μου. 
Στὰ χαμένα ὅλη τὴν ἡμέρα ὑπομένω ἀ  -
δικίες καὶ κάθε πρωὶ ἐλέγχω τὸν ἑαυτό 
μου, ὥστε νὰ μὴν ἁμαρτήσω. Διστάζω 
νὰ τὰ ἀναφέρω ὅλα αὐτὰ σὲ ἄλλους, γιὰ 
νὰ μὴν τοὺς σκανδαλίσω· γι᾿ αὐτὸ καὶ 
σκέφθηκα νὰ λύσω τὸ πρόβλημα μόνος 
μου. Ὅμως αὐτὸ «κόπος ἐστὶν ἐνώπιόν 
μου»· πάρα πολὺ μὲ κούρασε ἡ μελέτη 
τοῦ προβλήματος, χωρὶς νὰ καταφέρω 
νὰ βρῶ κάποια λύση.

Ἔτσι ταλαιπωρήθηκα, μέχρι τὴ στιγμὴ 
ποὺ μπῆκα στὸ ναὸ τοῦ Θεοῦ. Ἐκεῖ μὲ 
τὸν θεῖο φωτισμὸ ἔστρεψα τὴν προσο-
χή μου στὰ «ἔσχατα αὐτῶν», στὸ τέλος 
τους. Ποιὰ θὰ εἶναι ἡ κατάληξή τους; 
Πλήρη ἐξαφάνιση σὲ μιὰ μόνο στι  γμὴ 
θὰ ὑποστοῦν! «Ὡσεὶ ἐνύπνιον ἐξεγει-
ρομένου», σὰν ὄνειρο ἀνθρώπου ποὺ 
ξυπνάει θὰ χαθοῦν!

Ναί! Τώρα καταλαβαίνω, Κύριε, τὸ λά-
θος μου, καταλήγει ὁ Ἀσάφ. Ἔσφαλα! 
Δὲν κατάλαβα τὶς σκέψεις καὶ τὰ σχέδιά 
σου. «Κτηνώδης ἐγενήθην παρὰ σοί»· 
σὰν κτῆνος εἶμαι ἐνώπιόν σου! Ὅπως τὸ 
κτῆνος δὲν καταλαβαίνει τὰ σχέδια τοῦ 
κυρίου του, ἔτσι καὶ ἐγὼ δὲν καταλαβαί-
 νω τὰ δικά σου. Γι᾿ αὐτὸ ἀποφασίζω 
νὰ εἶ     μαι γιὰ πάντα κον τά σου! Καὶ Ἐσύ, 
γε μά τος ἔλεος καὶ ἀγάπη, ὄχι μόνο δὲν 
μὲ ἔ διωξες μακριά σου, ἀλλὰ καὶ «ἐκρά-
τησας τῆς χειρὸς τῆς δεξιᾶς μου»· μὲ 
κράτησες ἀπὸ τὸ δεξί μου χέρι, ὅπως 
κρατάει ὁ πατέρας τὸ μικρὸ παιδί του, 

καὶ μὲ ὁδήγησες στὸ θέλημά σου καὶ μὲ 
κατευθύνεις στὴ δόξα τῆς Βασιλείας σου.

Λοιπόν, τί ἄλλο ἐπιθυμῶ; Τίποτε ἀπο-
λύτως! Δὲν θέλω πλέον νὰ ἀποκτήσω 
 κανένα ἀπὸ αὐτὰ τὰ ἐπίγεια ἀγαθά. Γιὰ 
μένα καὶ στὴ γῆ καὶ στὸν οὐρανὸ τὸ μο-
ναδικὸ ἀγαθὸ εἶσαι Ἐσύ! «Τί γάρ μοι 
ὑ        πάρχει ἐν τῷ οὐρανῷ, καὶ παρὰ σὲ τί 
ἠθέ λησα ἐπὶ τῆς γῆς;»· Ἐσύ, Κύριε, εἶσαι   
ἡ μοναδική μου ἀγάπη, Ἐσὺ εἶσαι τὸ πο-
λυτιμότερό  μου ἀγαθό! Καὶ τὸ μόνο  ποὺ 
πλέον ἐπι θυμῶ εἶναι «τὸ προσ κολ λᾶ -
 σθαι τῷ Θεῷ»· τὸ νὰ ἑνώνομαι μαζί σου!

«Κτηνώδης ἐγενήθην παρὰ σοί»! Τί 
συ  γκλονιστικὸς λόγος! Ἀλλὰ καὶ πόσο 
ἀ        λη   θινός! Μὲ ἄλογο κτῆνος μοιάζει ὁ κα -
θένας μας, σὲ ἀνάλογες μὲ τὶς περιπτώ-
σεις  αὐ τὲς ποὺ πε ρι   γράψαμε. Δὲν κατα-
λαβαί νου με, δὲν ἀν τι  λαμβανόμαστε τὰ 
θαυμα στὰ σχέδια τοῦ Θεοῦ γιὰ μᾶς. Αἰ-
σθανόμαστε χαμένοι καὶ δυστυχισμένοι, 
τὴν ὥ   ρα ποὺ ὁ Θεὸς μέσῳ τῶν δοκιμα-
σιῶν μᾶς ἑτοιμάζει τὴν πιὸ μεγάλη δόξα. 
Παραπονούμαστε καὶ ἀγανακτοῦμε, τὴ 
στιγ μὴ ποὺ ἡ καρδιά μας ἔπρεπε νὰ ξε-
χειλίζει ἀπὸ εὐγνωμοσύνη.

Καὶ ἀλήθεια, Ἐκεῖνος δὲν μᾶς ξεσυνε-
ρίζεται. Παρόλο ποὺ ἐμεῖς ἀντιδροῦμε, 
μᾶς κρατάει ἀπὸ τὸ χέρι στοργικά, ὅπως 
ὁ πατέρας τὸ παιδί του, καὶ μᾶς ὁδηγεῖ 
σὲ δόξα αἰώνια.

Ὢ ἄνθρωποι, ὢ ἄνθρωποι, μέχρι πό-
τε θὰ μοιάζουμε μὲ ἄλογα κτήνη; Δὲν 
βλέπουμε λοιπόν; Δὲν καταλαβαίνουμε; 
Δὲν ἐννοοῦμε; Εἶναι δυνατὸν ὁ ἀληθινὸς 
Πατέρας μας, ὁ Δημιουργός μας, νὰ μᾶς 
βασανίζει, νὰ μᾶς ταλαιπωρεῖ, νὰ θέλει 
τὸ κακό μας; Δὲν βλέπουμε τὸ χέρι του, 
δὲν τὸ νιώθουμε νὰ κρατάει σταθερὰ καὶ 
μὲ ἀγάπη τὸ δικό μας;

Λοιπόν, πότε θὰ βγάλουμε καὶ μεῖς 
ἀπὸ τὰ σπλάχνα μας ξεχείλισμα εὐγνω-
μοσύνης; «Τί γάρ μοι ὑπάρχει ἐν τῷ 
οὐρανῷ, καὶ παρὰ σὲ τί ἠθέλησα ἐπὶ τῆς 
γῆς;»!



Ποιὸς θὰ βρεθεῖ νὰ δώσει λίγο οὐρανὸ 
στὴ ζωή μας; Ποιὸς νὰ ξανοίξει μιὰ 
φωτεινὴ πινελιὰ στὸ γκρίζο ὁρίζοντα 

τῆς ψυχῆς μας; Ποιὸς ἕνα οὐράνιο τόξο 
στὴ συννεφιασμένη μας καρδιά; Ποιὸς 
ἕνα χαμόγελο στὴ σκυθρωπότητά μας; 

Πόσο, ἀλήθεια, στέρεψαν οἱ ἄνθρωποι 
ἐκεῖνοι ποὺ γίνονται μὲ τὴν παρουσία τους 
μιὰ ἀνάσα ἀνακούφισης γιὰ τοὺς γύρω 
τους! Καὶ πόσο περίσσεψαν αὐτοὶ ποὺ 
ἔχουν τόσο ἀνάγκη τὴν ἀνάσα αὐτή, καὶ 
δὲν τὴν βρίσκουν πουθενὰ γύρω τους!

Κι ὅμως. Σὲ πεῖσμα τῶν καιρῶν, εἶναι 
ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ ἐκεῖνος ποὺ θὰ 
γίνει γιὰ τὸν ἄλλον τὸ κλειδὶ ποὺ θὰ τοῦ 
ἀνοίξει τὴ σφιγμένη του καρδιά. Ἡ δροσιὰ 
ποὺ θὰ τὴν ποτίσει. Ἡ αὔρα ποὺ θὰ τὴν 
ἀνακουφίσει. Ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ. Δι-
ότι μόνον αὐτὸς διαθέτει τὸ μέσο ἐκεῖνο 
μὲ τὸ ὁποῖο μπορεῖ νὰ πετύχει ὅλα αὐτά.

Καὶ εἶναι τοῦτο ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ.
Μέσα στὴν Ἁγία Γραφὴ ὑπάρχει μία 

προτροπὴ πρὸς τοὺς πιστούς. Δίνεται  
μὲ τὴ γραφίδα τοῦ θείου ἀποστόλου Παύ-
λου πολὺ λιτά. Μὲ δύο μόνο λέξεις: «Εὐ-
χάριστοι γίνεσθε» (Κολασ. γ΄ 15).

Καλεῖται ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ νὰ γί-
νεται συνεχῶς στοὺς ἄλλους εὐχάριστος. 
Ἀλλά, θά ’λεγε κανεὶς μὲ μιὰ πρόχειρη καὶ 
ἐπιπόλαιη κρίση, δὲν εἶναι κάτι ἰδιαίτε -
ρο αὐτὸ ποὺ προσιδιάζει μόνο στοὺς π ι-
στοὺς χριστιανούς. Ὅλοι μποροῦν – καὶ 
ὄχι σπάνια τὸ κάνουν – νὰ εἶναι εὐχά-
ριστοι στοὺς ἄλλους.

Κι ὅμως. Ὑπάρχει τεράστια διαφορὰ 
στὸ ἐννοιολογικὸ περιεχόμενο τῆς λέξε-
ως στοὺς μὲν καὶ στοὺς δέ. Ὁ πολὺς κό-
σμος μὲ τὴ λέξη «εὐχάριστος» ἐννοεῖ τὸν 
ἄνθρωπο ἐκεῖνο ποὺ καταφέρνει μὲ τὴν 
εὐτραπελία, τὸ χιοῦμορ (τὸν ἔξυπνο καὶ 
πνευματώδη τρόπο), τὸ «πνεῦμα» του 
νὰ φέρει τὸν ἄλλον σὲ μιὰ εὔφορη ψυχικὴ 
διάθεση, νὰ τὸν κάνει νὰ γελάσει, νὰ δια-
σκεδάσει. Ἤ, στὴν καλύτερη περίπτωση, 
νὰ τοῦ προσφέρει μιὰ συναισθηματικὴ 
πλήρωση, μιὰ εὐεξία. 

Ἡ ἴδια ὅμως λέξη στὴν Ἁγία Γραφὴ 
παίρνει ἕνα ἐντελῶς ἰδιαίτερο περιεχό-
μενο. Ἀναφέρεται στὸν ἄνθρωπο ἐκεῖνο 
πού, ὅπως σημειώσαμε πιὸ πά νω, ἔχει 
μέσα του τὴ Χάρη τοῦ Θεοῦ, καὶ αὐτὴν 
μπορεῖ ἔπειτα νὰ τὴ μεταδίδει καὶ στοὺς 
γύρω. Καὶ βέβαια ὁ χαριτωμένος κατὰ 
Θεὸν ἄνθρωπος ἀπέχει τόσο πολὺ ἀπὸ 
ἐκεῖνον ποὺ ὁ κόσμος ὀνομάζει χαριτωμέ-
νο, ὅσο τὸ Ἅγιον Πνεῦμα ἀπὸ τὸ πνεῦμα 
τοῦ κόσμου.

Μόνο λοιπὸν ὅποιος ἔχει μέσα του τὴ 
Χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος μπορεῖ νὰ γί-
νεται εὔ-χαρις, εὐχάριστος στοὺς ἄλλους. 
Καὶ ἀπόδειξη ὅτι μὲ αὐτὴν ἀποκλειστικὰ 
τὴν ἔν νοια τὸ λέει ὁ ἀπόστολος Παῦλος, 
εἶναι  τὰ ὅσα γράφει ἀμέσως πρὶν ἀπὸ τὴν 
προτροπὴ αὐτή, στὸν ἴδιο στίχο: «Καὶ ἡ 
εἰρήνη τοῦ Θεοῦ βραβευέτω ἐν ταῖς καρ-
δίαις ὑμῶν, εἰς ἣν καὶ ἐκλήθητε ἐν ἑνὶ 
σώ  ματι». Ἡ εἰρήνη τοῦ Θεοῦ, γράφει, ἂς 
ἐ        πιστατεῖ κι ἂς κυριαρχεῖ μέσα στὶς καρ-

Μέσα σ’ ἕναν κόσμο γκρίζο...
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δι ές σας. Γι’ αὐτὴν ἐξάλλου τὴν εἰρήνη 
ἔ    χε τε προσκληθεῖ, ὥστε νὰ γίνετε ὅλοι 
ἕνα πνευματικὸ σῶμα. Συνεπῶς, ἐὰν δὲν 
ἔ   χεις μέσα σου κυρίαρχη τὴν εἰρήνη τοῦ 
Θε οῦ – κατεξοχὴν δωρεὰ καὶ καρπὸ τοῦ 
 Ἁ  γίου Πνεύματος – δὲν μπορεῖς νὰ γίνε-
σαι ἀληθινὰ εὐχάριστος στοὺς ἄλλους.

Τώρα καταλαβαίνουμε καὶ ποιὰ ἔννοια 
παίρνει ἐδῶ ἡ λέξη «εὐχάριστος». Εἶναι 
ὁ χριστιανὸς ἐκεῖνος ποὺ ὅ,τι κατέχει 
μέσα του ὡς ἀπόθεμα πνευματικὸ μὲ τὴ 
Χάρη τοῦ Θεοῦ, τὸ μεταδίδει καὶ στοὺς 
ἄλλους: παράκληση, παρηγοριά, γλυκύ-
τητα, ἐνίσχυση πνευματική, ἐνθάρρυνση, 
ἐλπίδα στὸ Θεό, πίστη, αἰσιοδοξία, εἰ ρή-
νη, οἰκοδομή. Αὐτὰ ποὺ ὁ ἴδιος τὰ ἀπο-
λαμβάνει ὡς δῶρα τῆς κοινωνίας του μὲ 
τὸν Κύριο, αὐτὰ σκορπίζει καὶ στοὺς γύ-
ρω του.

Καὶ δὲν μπορεῖ νὰ μὴν τὰ σκορπίζει. 
Διότι αὐτὴ ἡ ἴδια ἡ Χάρις ἔχει τὸ ἰδίωμα 
νὰ μὴ στέκεται, ἀλλὰ νὰ χύνεται πρὸς τὰ 
ἔξω καὶ νὰ τρέχει καὶ νὰ κατακλύζει τοὺς 
πάντες τριγύρω. Εἶναι αὐτὸ ποὺ ἔλεγε ὁ 
ἅγιος Σεραφεὶμ τοῦ Σάρωφ: «Βρὲς ἐσὺ 
τὴν εἰρήνη μέσα σου, καὶ θὰ εἰρηνεύσουν 
γύρω σου χιλιάδες ἄνθρωποι». Αὐτὸ ποὺ 
ὁ ἴδιος ὁ Κύριος ἔλεγε παρομοιάζοντας τὴ 
Χάρη τοῦ Θεοῦ μὲ ποτάμια ὕδατα (βλ. Ἰω. 
ζ΄ 38).

Αὐτὴ ἡ Χάρις διδάσκει τὸν ἄνθρωπο 

νὰ μὴν εἶναι φίλαυτος. Νὰ μὴ σκέπτεται 
μόνο τὸν ἑαυτό του, τὶς ὑποθέσεις του, 
τὰ προβλήματά του. Ἀλλὰ μὲ τὴν ἁγία τα-
πεινοφροσύνη, μὲ τὴν ὁποία τὸν στολίζει, 
τὸν κάνει νὰ βγαίνει τρόπον τινὰ ἀπὸ τὸν 
ἑαυτό του καὶ νὰ δίνεται στοὺς ἄλλους. 
Νὰ τρέχει ἐδῶ κι ἐκεῖ γιὰ νὰ ἀνακουφίσει 
τὰ προβλήματά τους, τὶς δυστυχίες τους, 
τὶς ἀνάγκες τους, τοὺς πόνους, τὰ δά-
κρυα, τοὺς στεναγμούς τους. Νὰ γίνεται 
σὲ ὅλους ὁ εὐχάριστος. Αὐτὸς ποὺ μετα-
δίδει τὴ Χάρη τοῦ Θεοῦ καὶ σ’ ἐκείνους.

✲    ✲   ✲
Μέσα σ’ ἕναν γκρίζο κόσμο, μὲ τὶς καρ-

διὲς στεγνὲς καὶ τὰ πρόσωπα σφιγμένα, 
μὲ τὸν καθένα νὰ στρέφεται γύρω ἀπὸ τὸν 
ἑαυτό του μὲ τὸ δόγμα «πρόβλημά σου 
καὶ πρόβλημά μου», μὲ μόνη ἐπιδίωξη 
τὴν ἀτομικὴ ἡδονὴ καὶ εὐχαρίστηση χω-
ρὶς κανέναν ἄλλο συμμέτοχο σ’ αὐτή· 
μέ σα σ’ ἕνα μουντὸ ὁρίζοντα ἀπὸ τὴν ἀ  -
γριάδα τῆς φιλαυτίας καὶ τὴν καχυπο ψία 
τοῦ ἀνταγωνισμοῦ, κάπου ὑπάρχει μιὰ 
ἀκτίνα ἀπὸ καθάριο φῶς... 

Θὰ τὴ βρεῖς στὸ πρόσωπο ἐκείνου ποὺ 
κρύβει μέσα του τὴ Χάρη τοῦ Θεοῦ. Κον-
τά του θὰ νιώσεις ἀληθινὴ ἀνάπαυση. 
Εὐχαρίστηση βαθιά. Καὶ θὰ εὐχαριστή-
σεις τὸν Θεὸ ποὺ δὲν ἔπαψε καὶ σήμερα 
νὰ χύνει τὸ ἔλεός του στὸν κόσμο. Θὰ Τὸν 
εὐχαριστήσεις ἀπ’ τὴν καρδιά σου.




