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∆ 
ικαιολογημένα ὅλοι οἱ Ὀρθόδοξοι 
τὴν πρώτη Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν 
ἑορτάζουμε καὶ πανηγυρίζουμε τὴ 
διαχρονικὴ νίκη τῆς Ὀρ-

θοδοξίας ἔναντι ὅλων τῶν αἱ-
ρέσεων, ποὺ θέλησαν κατὰ 
καιροὺς νὰ τὴ βλάψουν μὲ 
δι άφορες παραχαράξεις. Μὲ 
δίκαιη καύχηση πα ρι στάμεθα 
στὴ λειτουργικὴ σύναξη τῆς 
 Ἐκ κλησίας μας, ὅπου ὅλοι 
 μα ζὶ δίνουμε τὴ διαβεβαίω - 
ση τῆς ἀπαρέγκλιτης ἐμμο- 
νῆς στὴν ἁγιότατη Πίστη μας, 
ὅ πως τὴν προ εκήρυξαν οἱ 
Προ  φῆτες, οἱ Ἀπόστολοι τὴ 
δί δα ξαν, ἡ Ἐκκλησία τὴν παρέλαβε καὶ 
οἱ ἅγιοι Πατέρες καὶ Διδάσκαλοι μᾶς τὴν 
ἐξέ θεσαν μὲ τοὺς δογματικοὺς ὅρους καὶ 
κανό νες. «Οὕτω φρονοῦμεν, οὕτω λα-
λοῦμεν, οὕτω κηρύσσομεν», ἀκολου θών-
τας κατ’ ἴχνος τοὺς ἁγίους Πατέρες τῆς 
Ἐκκλησίας μας.

Δὲν ἀρκεῖ ὅμως μόνο αὐτό, τὸ νὰ σε-
μνυνόμαστε γιὰ τὴν ἁγία Ὀρθοδοξία μας. 
Πρέπει νὰ γνωρίζουμε σαφῶς καὶ τί εἶναι 
αὐτὸ ποὺ πιστεύουμε, τὸ περιεχόμενο 

δηλαδὴ τῆς ἁγίας Ὀρθοδόξου Πίστεώς 
μας, ὅπως ἐπίσης καὶ γιατί πιστεύουμε 
ἔτσι καὶ ὄχι διαφορετικά. Μάλιστα αὐτὸ 

τὸ τελευταῖο καθίσταται στὶς 
ἡμέρες μας κα τεξοχὴν ἐπιτα-
κτικό, καθὼς ἡ ὅλη περιρ-
ρέουσα ἀτμόσφαιρα, μέσα 
στὴν ὁποία κι νεῖται ὁ κόσμος 
σήμερα, εἶναι τέτοια ποὺ ἀν -
τιτίθεται σφοδρὰ σὲ κάθε εἴ-
δους «ἀγκυλώσεις τοῦ πα-
ρελ θόντος» (ἔτσι καὶ μὲ πα-
ρό   μοιους χαρακτηρισμοὺς ἀ   - 
πο δί δεται ἡ σταθερὴ προσ-
ήλωσή μας στὰ δόγματα τῆς 
Ἐκκλησίας). Ἡ ἐποχή μας, 

λέ νε, χαρακτηρίζεται ἀπὸ τὴν ἐλεύθερη 
διακίνηση ἰδεῶν καὶ πολιτιστικῶν ἀγα-
θῶν, ἀ   πὸ τὶς διαπολιτισμικὲς σχέσεις τῶν 
λαῶν μέσα στὸ κλίμα τῆς πολυπολιτισμι-
κότη τος καὶ παγκοσμιο ποιήσεως. Ὡς ἐκ 
τού του κάθε εἴδους «δογματισμός» (ἔτσι 
ὀνο   μά ζουν τὴν ἐμμονὴ στὸ δόγμα) εἶναι 
ἀ    πόβλητος, διότι ἐμποδίζει τὴν ἁρμο  νι-
κὴ συμβίωση τῶν λαῶν μέσα στὴν πα γ-
κο σμιο ποιημένη κοινωνία. Προκειμέ νου  
λοι  πὸν νὰ μπορέσουμε ὅλοι οἱ λαοὶ νὰ 
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«συν  αντηθοῦμε» στὸ ὄνομα τῆς παναν-
θρώ  πινης ἀγάπης, θὰ πρέπει νὰ ὁδηγη -
θοῦμε σὲ κάποια σχετικοποίηση καὶ ἀ  -
πάμ βλυνση τοῦ δόγματος, ποὺ γίνεται 
αἰτία διαιρέσεως μεταξύ μας.

Λόγια αὐτὰ μὲ τόσο ὡραῖο καὶ εὐγενι-
κό, ἑλκυστικὸ ἐπίχρισμα, ποὺ ἐντούτοις 
ὁδη γοῦν πάραυτα σὲ τίποτε λιγότερο ἀπ’ 
τό... θάνατο!

Καὶ τοῦτο, γιατὶ τὰ δόγματα γιὰ ἐμᾶς 
τοὺς Ὀρθοδόξους δὲν εἶναι φιλοσοφικὲς 
ἀρχὲς ἢ ἰδέες ἑνὸς ἀνθρώπινου ἰδεολο-
γικοῦ συστήματος. Ἂν ἦταν τέτοιο, τότε 
στὴ θέση του θὰ μποροῦσε νὰ ὑπάρχει 
ὁποιοδήποτε ἄλλο, χωρὶς αὐτὴ ἡ ἀλλα-
γὴ νὰ ἔχει κάποια καταλυτικὴ ἐπίδραση 
στὸ γεγονὸς τῆς ὑπάρξεώς μας, στὸ ἂν 
δηλαδὴ μποροῦμε νὰ συνεχίσουμε νὰ 
ζοῦμε ἢ ὄχι. Ἀντιθέτως τὰ δόγματα εἶναι 
ἡ ἀλήθεια τῆς Πίστεώς μας, χωρὶς τὴν 
ὁποία δὲν μποροῦμε νὰ ἔχουμε ἀληθινὴ 
ζωή. Καὶ ἀκριβῶς τὸ κέντρο τῆς ἀληθεί-
ας τῆς Πί στεώς μας δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο 
ἀπὸ τὸ ἴδιο τὸ θεανθρώπινο πρόσωπο 
τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ Ὁποῖος εἶ-
ναι «ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή» (Ἰω. ιδ΄ 6).

Ἐδῶ ἀκριβῶς ἔγκειται καὶ ἡ ἀπαρέγκλι-
τη ἐμμονή μας στὸ δόγμα: στὸ ὅτι δηλα -
δὴ ἡ ἀλήθεια τοῦ Χριστοῦ δὲν εἶναι μία ἐ-
πιμέρους ἀλήθεια θεωρητικοῦ ἐπιπέ δου,
ἕνα ἰδεολόγημα σὰν τὶς φιλοσοφικὲς ἀν-
θρώπινες θεωρίες· ἀλλὰ εἶναι ἡ μία καὶ 
μοναδικὴ ἄξια νὰ ὀνομάζεται ἀλήθεια, δη-
λαδὴ ἡ πιὸ ἀληθινὴ πραγματικότητα ποὺ
ὑπάρχει, ὅπως καὶ ὁ ἴδιος ὁ Κύριος εἶναι 
«ὁ Ὤν» (Ἐξ. γ΄ 14), ὁ μοναδικὸς ποὺ ὑπάρ-
χει μὲ ὅλη τὴ σημασία τῆς λέξεως, ἐνῶ ὅ   -
λα τὰ ἄλλα ποὺ ὑπάρχουν, ὅπως καὶ ἐ-
μεῖς οἱ ἴδιοι, ὑπάρχουν καὶ ζοῦν ἀληθι νὰ
μόνο ἐφόσον εἶναι ἑνωμένα μὲ τὸν Θεό.

Μὲ αὐτὴ τὴν ἔννοια καὶ ἡ ἀλήθεια τοῦ 
Χριστοῦ δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο ἀπὸ ὕπαρ-
ξη, δηλαδὴ αὐτὴ ἡ ἴδια ἡ Ζωή. Ἀλήθεια 
καὶ Ζωὴ εἶναι ταυτόσημες ἔννοιες στὴν 
περιοχὴ τοῦ Θεοῦ.

Ἂν λοιπὸν μεταβάλουμε τὴν ἀλήθεια 
τῆς Πίστεώς μας, τότε ἀφενὸς ἐρχόμαστε 
στὸ ψεῦδος, τοῦ ὁποίου πατὴρ εἶναι ὁ 
ἀν θρωποκτόνος διάβολος, καὶ ἀφετέρου 
πα ραχαράττουμε τὸ ἴδιο τὸ πρόσωπο 
τοῦ Χριστοῦ, ποὺ εἶναι «ἡ ζωὴ ἡμῶν» 
(Κολασ. γ΄ 4)· του τέστι καταστρέφουμε 
τὴ ζωή μας. Με   ταπηδοῦμε πλέον στὴν 
περιοχὴ τοῦ πνευματικοῦ καὶ αἰωνίου 
θανάτου.

Ἐμεῖς οἱ πιστοὶ γνωρίζουμε ὅτι ὁ μόνος 
τρόπος γιὰ νὰ ἔχουμε ἀληθινὴ καὶ αἰώνια 
ζωὴ εἶναι τὸ νὰ μένουμε ἀδιασπάστως 
ἑνωμένοι μετὰ τοῦ Κυρίου, ποὺ εἶναι ἡ 
Ζωή. Ἀφοῦ ὅμως ὁ Ἴδιος εἶναι συγχρό-
νως καὶ ἡ Ἀλήθεια, πῶς θὰ μένουμε ἑνω-
μέ νοι μαζί του, ἂν δὲν κατέχουμε τὴν Ἀ-
λή θεια; Ἂν μὲ τὴ διαστρεβλωμένη πίστη 
μας  δι αλύουμε τὸ πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ, 
πῶς θὰ σταθεῖ δυνατὸν τὸ πρόσωπο αὐ-
τό (ποὺ τὸ ἔχουμε διαλύσει) νὰ ἑνωθεῖ μα-
ζί μας γιὰ νὰ μᾶς σώσει; Ὁ ἀπόστολος 
Παῦλος τονίζει τὴν ἀνάγκη «κατοικῆσαι 
τὸν Χριστὸν διὰ τῆς πίστε ως ἐν ταῖς καρ-
δίαις ὑμῶν... ἵνα πληρω θῆτε εἰς πᾶν τὸ 
πλήρωμα τοῦ Θε οῦ» (Ἐφ. γ΄ 17, 19)· μὲ 
τὴν πίστη μας, τὴν ἀλη θινὴ καὶ ζῶσα, νὰ 
κατοικήσει ὁ Χρι στὸς μὲς στὶς καρδιές 
μας, γιὰ νὰ γεμί σουμε τελείως ἀπὸ αὐτὸ 
ποὺ κατέχει ὁ Ἴδιος, δηλαδὴ τὴν αἰώνια 
ζωή.

Οἱ κάθε εἴδους ἀλλόδοξοι καὶ ἀλλό-
θρησκοι, ἄγευστοι ἀπὸ τὴ ζωὴ τῆς θείας 
Χάριτος, τὸ μόνο ποὺ μποροῦν νὰ κάνουν 
εἶναι νὰ «ἀποφθέγγωνται στοχαστι κ ῶς» 
περὶ Θεοῦ. Ἐμεῖς ὅμως οἱ Ὀρθόδο  ξοι 
πῶς μποροῦμε νὰ φεύγουμε ἀπὸ τὰ ζω-
ήρρυτα νάματα τῆς Πίστεώς μας, ἀπὸ τὶς 
πηγὲς τοῦ «ἁλλομένου ὕδατος εἰς ζω ὴν 
αἰώνιον» (Ἰω. δ΄ 14) καὶ νὰ πηγαίνουμε σὲ 
βαλτότοπους γιὰ νὰ ξεδιψάσουμε; 

Ἀλλ̕ ὄχι. Δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἀφή σου-
με ποτὲ τὴν Ἀλήθεια τοῦ κόσμου, τὸν Χρι-
στό. Γιατὶ μόνο ἔτσι μποροῦμε νὰ ἔχου -
με «ζωὴν ἐν ἑαυτοῖς» (Ἰω. ς΄ 53).
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ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΜΑΡΤΙΟΥ
(Tῆς Τυροφάγου)

Τῶν ἐν Ἀμορίῳ
42 μαρτύρων
Ἦχος πλ. δ΄ -  Ἑωθινὸν Η΄

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Ρωμ. ιγ΄ 11 - ιδ΄ 4

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ
Ματθ. ς΄ 14-21

Ε
ἶπεν ὁ Κύριος· ἐὰν ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις τὰ παραπτώματα αὐτῶν, ἀφή-
σει καὶ ὑμῖν ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος· ἐὰν δὲ μὴ ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις 
τὰ παραπτώματα αὐτῶν, οὐδὲ ὁ πατὴρ ὑμῶν ἀφήσει τὰ παραπτώματα

ὑμῶν.  Ὅταν δὲ νηστεύητε, μὴ γίνεσθε ὥσπερ οἱ ὑποκριταὶ σκυθρωποί· ἀφα-
νίζουσι γὰρ τὰ πρόσωπα αὐτῶν ὅπως φανῶσι τοῖς ἀνθρώποις νηστεύοντες· 
ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ἀπέχουσι τὸν μισθὸν αὐτῶν. σὺ δὲ νηστεύων ἄλειψαί σου 
τὴν κεφαλὴν καὶ τὸ πρόσωπόν σου νίψαι, ὅπως μὴ φανῇς τοῖς ἀνθρώποις 
νηστεύων, ἀλλὰ τῷ πατρί σου τῷ ἐν τῷ κρυπτῷ, καὶ ὁ πατήρ σου ὁ βλέπων 
ἐν τῷ κρυπτῷ ἀποδώσει σοι ἐν τῷ φανερῷ. Μὴ θησαυρίζετε ὑμῖν θησαυροὺς 
ἐπὶ τῆς γῆς, ὅπου σὴς καὶ βρῶσις ἀφανίζει, καὶ ὅπου κλέπται διορύσσουσι 
καὶ κλέπτουσι· θησαυρίζετε δὲ ὑμῖν θησαυροὺς ἐν οὐρανῷ, ὅπου οὔτε σὴς 
οὔτε βρῶσις ἀφανίζει, καὶ ὅπου κλέπται οὐ διορύσσουσιν οὐδὲ κλέπτου-
σιν· ὅπου γάρ ἐστιν ὁ θησαυρὸς ὑμῶν, ἐκεῖ ἔσται καὶ ἡ καρδία ὑμῶν.

� Γ��Σ����� ��Σ 
	
����	��Σ �Ω�Σ
«� πατ�ρ σου ὁ βλ!πων ἐν τ% κρυπτ%

ἀποδ)σει σοι ἐν τ% φανερ%»
Ἤδη βρισκόμαστε στὸ κατώφλι τῆς Ἁγί ας 

καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς. Ἀπὸ αὔριο 
εἰσερχόμαστε στὸ «στάδιο τῶν ἀρετῶν» καὶ
ἡ Ἐκκλησία μᾶς καλεῖ νὰ ζήσουμε τὴν πε-
ρίοδο αὐτὴ μὲ νηστεία καὶ ἐντονότερο πνευ-
ματικὸ ἀγώνα. Εἶναι λοιπὸν κατ’ ἐξο χὴν ἐ    -
πίκαιρο τὸ σημερινὸ εὐαγγελικὸ ἀνάγνω-
σμα, ὅπου ὁ Κύριος Ἰησοῦς μᾶς παρουσιά-
ζει τὸν αὐ  θεν τικὸ τρόπο γιὰ τὴν τήρηση τῆς 
νηστείας καὶ κατ’ ἐπέκταση γιὰ τὴν ἄσκηση 
κάθε ἀρετῆς. Ποιὸς εἶναι αὐτὸς ὁ τρόπος; 
Ἡ ἀφάνεια. Μᾶς καλεῖ δηλαδὴ ὁ Κύριος νὰ 
νηστεύουμε καὶ νὰ ἀσκοῦμε τὴν ἀρετὴ χω-

ρὶς ἐπίδειξη, ταπεινά, «ἐν τῷ κρυπτῷ». Ἂς 
δοῦμε λοιπὸν τί σημαίνει νὰ ζοῦμε «ἐν τῷ 
κρυπτῷ» καὶ για τί ὁ Κύριος μᾶς καλεῖ νὰ ἀ  -
κολουθήσουμε αὐτὸν τὸν τρόπο ζωῆς. 

1. � 
����	�	Σ ��	�	Σ
Τὸ νὰ ζοῦμε «ἐν κρυπτῷ» σημαίνει νὰ ἐρ-

γαζόμαστε τὴν ἀρετὴ μακριὰ ἀπὸ τὰ βλέμ-
ματα τῶν ἀνθρώπων.

Ὅταν νηστεύεις, λέγει ὁ Κύριος, μὴν ἐ   πι-
διώκεις νὰ τὸ φανερώνεις αὐτὸ στοὺς ἀν-
θρώ πους ἀλλὰ μόνο στὸν Θεό. Μὴν πα ρου-
σιάζεσαι δῆθεν ταλαιπωρημένος ἀπὸ τὴν 
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ἄσκηση, γιὰ νὰ ἑλκύσεις τὴ συμπά θεια καὶ 
τὸ θαυμασμό τους. Ἡ ἀληθινὴ νηστεία γίνε-
ται ἀθόρυβα, ἀνεπιτήδευτα, χωρὶς ἐπί δειξη. 
Βέβαια δὲν εἶναι δυνατὴ καὶ ἡ ἀπό λυτη μυ-
στικότητα. Γιὰ παράδειγμα μέσα σὲ μιὰ 
οἰκογένεια ὁπωσδήποτε θὰ γίνει ἀντι ληπτὸς 
αὐτὸς ποὺ θέλει νὰ νηστεύσει. Ὡστό σο ὁ 
Κύριος ἀναφέρεται κυρίως στὰ ἐσω τερικὰ 
ἐλατήρια καὶ μᾶς συνιστᾶ νὰ μὴν προκα-
λοῦμε καὶ νὰ μὴν ἐπιζητοῦμε τὴ δόξα τῶν 
ἀνθρώπων. 

Παρομοίως διδάσκει ὁ Κύριος νὰ γίνεται 
καὶ ἡ προσευχή: Ὅταν προσεύχεσαι, λέ-
γει, μὴ μιμεῖσαι τοὺς ὑποκριτές, ποὺ θέλουν  
νὰ στέκονται σὲ περίοπτη θέση γιὰ νὰ ἀπο-
σπάσουν τὸν ἔπαινο τῶν ἀνθρώπων. Ἐσὺ 
«εἴσελθε εἰς τὸ ταμιεῖόν σου», στὸ ἰδιαίτερό 
σου δωμάτιο, κι ἐκεῖ προσευχήσου στὸν 
Θεὸ μακριὰ ἀπὸ τὰ μάτια τῶν ἀνθρώπων. 
Διότι ἐκεῖνοι μὲν ἐπισύροντας τοὺς ἐπαί-
νους θὰ λάβουν τὸ μισθό τους ἀπὸ τοὺς ἀν-
θρώπους, ἐσὺ ὅμως θὰ ἀποκομίσεις πλού-
σια τὴν εὐλογία καὶ τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ. 

Καὶ ἡ ἐλεημοσύνη τὸ ἴδιο ἀθόρυβα καὶ τα-
πεινὰ πρέπει νὰ προσφέρεται. Τόσο κρυ-
φά, ὥστε οὔτε σὺ ὁ ἴδιος νὰ μὴ θυμᾶσαι τὸ 
καλὸ ποὺ κάνεις σὲ κάποιον: «μὴ γνώτω ἡ 
ἀριστερά σου τί ποιεῖ ἡ δεξιά σου». 

Ἔτσι καλλιεργεῖται κάθε ἀληθινὴ καὶ γνή-
σια ἀρετή: «ἐν τῷ κρυπτῷ». Στὴν ἀφάνεια. 
Γιατί ὅμως ὁ Κύριος μᾶς ζητᾶ νὰ διατηροῦ-
με κρυμμένες τὶς ἀρετές μας; Δὲν θὰ ἦταν 
χρησιμότερο νὰ δημοσιοποιοῦνται, γιὰ νὰ 
τὶς γνωρίζει καὶ ὁ κόσμος;

 
2. � ��Σ��
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Ὁπωσδήποτε ὁ Κύριος δὲν ἀποκλείει οὔ-
τε ἀπαγορεύει τὸ νὰ γίνει ἀντιληπτὴ ἡ ἀρε-
τὴ ἑνὸς πιστοῦ χριστιανοῦ στὸ περιβάλλον  
του καὶ νὰ γίνουν εὐρύτερα γνωστὰ τὰ κα-
λὰ ἔργα του. Γι’ αὐτὸ καὶ εἶπε: «Οὕτω λαμ-
ψάτω τὸ φῶς ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀν -
θρώπων, ὅπως ἴδωσιν ὑμῶν τὰ καλὰ ἔργα 
καὶ δο ξάσωσι τὸν πατέρα ὑμῶν τὸν ἐν τοῖς 
οὐρα νοῖς» (Ματθ. ε΄ 16)· δηλαδὴ ἔτσι νὰ 
λάμ ψει  τὸ φῶς τῆς ἀρετῆς σας ἐνώπιον 
τῶν ἀνθρώπων, γιὰ νὰ δοῦν τὰ καλά σας 

ἔρ γα καὶ νὰ δοξάσουν τὸν οὐράνιο Πατέρα 
σας. Αὐτὸ ὅμως δὲν σημαίνει νὰ φροντίσε-
τε ἐσεῖς νὰ γίνουν γνωστὰ τὰ ἔργα σας. Δὲν 
εἶπε «ἐπιδείξατε αὐτά», ἀλλὰ «λαμψάτω τὸ 
φῶς ὑμῶν». Ἂν ἡ ζωή μας ἔχει ὡς κέντρο 
τὸν Χριστό, τότε, ἀκόμη κι ἂν εἶναι κρυμμέ-
νη, θὰ ἀκτινοβολεῖ!

Γιὰ ποιὸ λόγο ὅμως νὰ διατηρήσουμε 
κρυμμένο τὸν ἀγώνα γιὰ τὴν ἀρετή; Γιὰ νὰ 
τὴν ἀσφαλίσουμε στὴν ταπείνωση. Ὁ πι στὸς 
ποὺ καλλιεργεῖ τὶς ἅγιες ἀρετὲς κινδυνεύει 
ἀπὸ τὴν κενοδοξία. Αὐτή, ὅπως λέει χαρα-
κτηριστικὰ ὁ ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κλίμακος, 
μοιάζει μὲ «τὰ μυρμήγκια στὸ ἁλώνι, ποὺ 
εἶναι μὲν μικρά, ἀλλὰ ἀπειλοῦν νὰ κλέψουν 
ἀθόρυβα ὅλο τὸν καρπὸ καὶ τὸν κόπο τοῦ 
γεωργοῦ» (Κλῖμαξ, Λόγος ΚΑ΄ 2). Ἡ ἀρετὴ 
ποὺ καλλιεργεῖται μὲ ἐγωιστικὰ ἐλατήρια νο-
θεύεται καὶ χάνει τὴν ἀξία της. Ὁ θεῖος Δι-
δάσκαλος ἀποδοκιμάζει κατηγορηματικὰ τὰ 
καλὰ ἔργα ποὺ γίνονται «πρὸς τὸ θεαθῆναι 
τοῖς ἀνθρώποις», διότι εἶναι καθαρὸς φαρι-
σαϊσμός. Ἀντίθετα ἡ εὐλογημένη ταπείνω-
ση ἑλκύει τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ κι ἔτσι ὁ ἄν-
θρωπος τοῦ Θεοῦ ποὺ καλλιεργεῖ τὸν ἑαυ τό 
του ἀθόρυβα καὶ ταπεινά, ἀσφαλίζει τὸ θη-
σαυρὸ τῆς ψυχῆς του κάτω ἀπὸ τὴ θεϊκὴ 
προστασία. 

�   �   �

Τί μεγαλεῖο μπορεῖ νὰ κρύβει ἕνας ἄνθρω-
πος «ἐν τῷ κρυπτῷ»! Νὰ προσεύχεται, νὰ 
ζεῖ μὲ ἐγκράτεια, νὰ καλλιεργεῖ τὸ ἐσωτερι-
κό του, κι οἱ ἄλλοι νὰ μὴν ὑποψιάζονται τὸν 
πλοῦτο τῶν ἀρετῶν του... Νὰ ἐπισκέπτε ται 
τοὺς ἀσθενεῖς, νὰ συμπαρίσταται στοὺς ἀν-
ή μπορους γέροντες, νὰ προσφέρει ἐλεη-
μο σύνη, καὶ οἱ ἄλλοι νὰ μὴν τὸ παίρνουν 
εἴδηση... Ὅταν ὁ Χριστὸς φανερωθεῖ γιὰ νὰ 
κρίνει τὸν κόσμο, τότε θὰ ἀποκαλυφθοῦν 
ἀνα ρί θμητα τέτοια παραδείγματα. Ἂς ἀκού-
σου με λοιπὸν τὴ φωνὴ τοῦ Κυρίου πρὸς 
τὸν καθένα μας: Δούλεψε κι ἐσὺ ταπεινὰ 
καλ λιεργώντας τὴν ἐνάρετη ζωὴ «ἐν τῷ κρυ-
πτῷ», καὶ «ὁ πατήρ σου ὁ βλέπων ἐν τῷ 
κρυπτῷ ἀποδώσει σοι ἐν τῷ φανερῷ».



Εμεῖς οἱ παλαιότεροι, ποὺ προχωροῦ-
με τώρα στὸ μεσουράνημα τῆς ζωῆς 
μας ἢ καὶ κάποιοι βαδίζουμε ἤδη 

στὴ δύση της, μεγαλώσαμε καὶ ζήσα-
με ἀλλιῶς. Ἐμεῖς εἴχαμε ἀρχές, σεβόμα-
σταν τὶς παραδόσεις, μεγαλώσαμε μὲ 
τὴν πατροπαράδοτη πίστη μας στὴν ἀ γ -
κα λιὰ τῆς μάνας Ἐκκλησίας. Χαρήκα-
με τὴν ὀμορφιὰ τῆς οἰκογενειακῆς ζωῆς.  
Ἀγαπήσαμε τὸν πατέρα τὸν στορ γικὸ  
καὶ αὐστηρὸ μαζί, τὴ μητέρα ποὺ ἦταν 
βασίλισσα τοῦ σπιτιοῦ, πάντοτε  ἐκεῖ 
νὰ μᾶς περιμένει, νὰ μᾶς φροντίζει,  νὰ 
μᾶς ζεσταίνει μὲ τὴν ἀγάπη της καὶ τὴν 
ἀπέραντη στοργή της. 

Ζήσαμε τὴν ἀνθρώπινη κοινωνία τῆς 
γειτονιᾶς, τὴ ζεστασιὰ τῆς εἰλικρινοῦς φι-
λίας, τὰ ἁπλὰ παιχνίδια μας, τὴν ἁγνὴ 
χαρὰ καὶ ψυχαγωγία. Φοιτήσαμε στὸ 
σχο λεῖο μὲ τὶς αὐστηρὲς ἀρχές, μὲ τὶς 
ἀ    λη σμόνη τες θρησκευτικὲς καὶ ἐθνι κὲς 
γιορτὲς καὶ τοὺς τακτικοὺς ἐκκλησια-
σμούς μας. Γνωρίσαμε τὸν δάσκαλο τὸν 
ἀληθινό, ποὺ μαζὶ μὲ τὰ γράμματα ποὺ 
μᾶς μάθαινε ἐνδιαφερόταν πιὸ πολὺ νὰ 
μᾶς κάνει ἀνθρώπους, νὰ μᾶς δείξει τοὺς 
σωστοὺς δρόμους τῆς ζωῆς.

Ὄμορφα χρόνια! Κι ἂς μὴν εἴχαμε ἀνέ-
σεις, κι ἂς περνούσαμε ἁπλὰ καὶ φτω-

χικὰ τότε. Ἦταν πιὸ ἀνθρώπινη, πιὸ εὐ- 
 τυχισμένη ἡ ἁπλὴ καὶ συχνὰ ταλαιπω-
ρημένη ζωή μας.  

Πόσο διαφορετικὸς ὅμως ἔγινε ὁ κό-
σμος  μας μέσα σὲ λίγα χρόνια! Πόσο δια-
φο ρε τικὲς οἱ συνθῆκες μέσα στὶς ὁποῖ ες 
μεγαλώνουν τὰ παιδιὰ σήμερα!

Ἡ Ἐκκλησία συστηματικὰ καὶ βίαια ἐξ-
ω θεῖται στὸ περιθώριο τῆς ζωῆς. Ὁ κό-
σμος της, ἡ νοοτροπία, τὸ ἦθος της, ὅ   λα 
παρουσιάζονται ἀναχρονιστικά, τελείως  
ξένα καὶ ἀσύμβατα μὲ τὴν προοδευμέ-
νη τάχα ἐποχή μας, ἡ γλώσσα  της ἀκα-
τανόητη ἀπὸ τὸν σημερινὸ ἄνθρω πο. 
Τὴν ὥρα ποὺ λειτουργοῦν οἱ ἐκ κλη σιές, 
τὸ πρωὶ τῆς Κυριακῆς, τὰ παι διὰ πρέπει 
νὰ τρέχουν ἀλαφιασμένα στὰ φροντι-
στήρια, νὰ ἔχουν τὶς ἀθλη τικές, τὶς μου-
σικὲς καὶ ἄλλες δραστηριότητές τους. Ἀ -
κούγεται τελείως παράξενο τὸ νὰ μποῦν 
σὲ μιὰ ἐκκλησία, νὰ ἀνάψουνε κε ρί, νὰ 
προσκυνήσουν τὶς ἅγιες εἰκόνες, νὰ στα-
θοῦν ἥσυχα καὶ νὰ ζήσουν τὴ θεία Λει-
τουρ γία, κάτι νὰ καταλάβουν ἀπὸ τὸν ὑ    -
πέροχο κόσμο της. Πολλὰ παιδιὰ σήμε-
ρα δὲν ξέρουν νὰ κάνουν οὔτε τὸ σταυ-
ρό τους.

Ἡ οἰκογένεια σὰν νὰ μὴν ὑπάρχει πιά. 
Ἐργάζονται συνήθως καὶ οἱ δυὸ γονεῖς, 
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1. Τὰ παιδιά μας
δὲν ἀκολουθοῦν τοὺς δρόμους μας
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λείπουν σχεδὸν ὅλη τὴ μέρα. Οὔτε καὶ τὸ 
βράδυ μαζεύεται ἡ οἰκογένεια. Τὰ παιδιὰ 
μόλις ξεπεταχτοῦν, δὲν μπο ροῦν νὰ μεί-
νουν μέσα. Φεύγουν ἔξω νὰ βροῦν τὴ 
χαρά τους. Καὶ ὅταν μείνουν μέσα, πάλι 
ἔξω εἶναι, κολλημένα στὴν τηλεόραση 
ποὺ φέρνει ὅλη τὴν οἰκουμένη μπροστά 
τους· ἢ τὸ καθένα ζεῖ στὸν ἠλεκτρονικό 
του κόσμο, μὲ τὸν προσωπικό του ὑπο-
λογιστὴ νὰ ταξιδεύει εὔκολα σ’ ὅλο τὸ 
σύμπαν.  Χάθηκε τὸ οἰκογενειακὸ τραπέ-
ζι, ἡ οἰ κο γενειακὴ ἁπλὴ ἀναστροφή, ἡ 
κοινω νία τῆς ἀγάπης. Οὔτε λόγος πιὰ 
γιὰ οἰκογενειακὴ προσευχή…

Καὶ τὸ σχολεῖο ἔπαψε νὰ εἶναι χῶρος  
ἀγωγῆς. Μᾶλλον βιομηχανία πα ρα γω-
γῆς στεγνῶν γνώσεων οἱ ὁποῖες προσ-
φέρονται στὰ παιδιά, ποὺ αὔριο, μὲ ὅσο 
τὸ δυνατὸν περισσότερα προσόντα καὶ 
πτυχία, θὰ ἀναζητοῦν μία θέση ἐργασίας 
νὰ μπορέσουν νὰ προχωρήσουν μὲ ἐ  -
πιτυχία στὴ ζωή τους.

Ἄλλος κόσμος πιά, ἄλλη νοοτροπία, 
ἄλλες ταχύτητες. Τὰ σημερινὰ παι διὰ με-
γαλώνουν σὲ ἄλλη ἐποχή, σὲ κοινωνία 
δύσκολη, ἀνταγωνιστική, προ βλη ματικὴ 
καὶ συχνὰ ἀπάνθρωπη, για τὶ ἔλειψε ἀπὸ 
αὐτὴν ἡ ἀληθινὴ κοινωνία, ἡ ἐγκάρδια 
ἀνθρώπινη σχέση, ἡ εἰλικρινὴς φιλία καὶ 
ἡ ἐμπιστοσύνη, ἡ ἄδολη ἀγάπη καὶ ἡ πί-
στη στὸν Θεό.

Οἱ νέοι, ἐκτὸς ἐξαιρέσεων, δὲν ζοῦν ὅ       -
πως ζοῦσαν οἱ παλαιότεροι. Γι’ αὐτὸ ἴ  -
σως καὶ δὲν ἀκολουθοῦν τοὺς δρόμους 
τῶν γονιῶν τους, δὲν ἀποδέχονται τὶς 
ἀρ  χές τους. Παρασύρονται ἀπὸ τοὺς ρυ-
θμοὺς τῆς ἐποχῆς, ἐπηρεάζονται βα θιὰ 
ἀπὸ τὴ νοοτροπία της.

Καὶ οἱ γονεῖς μένουν στὴν ἄκρη καὶ 
πα ρακολουθοῦν: τώρα ποὺ εἶναι μι κρὰ 
ἀκόμη τὰ παιδιά, νὰ λένε πὼς θέλουν νὰ 
συμπεριφέρονται, νὰ μιλοῦν, νὰ ντύνον-
ται ὅπως ζητεῖ ἡ μόδα, ὅπως διδάσκει 
μὲ κάθε τρόπο ἡ τηλεόραση, ὅπως κά-
νουν τὰ πιὸ πολλὰ παιδιὰ στὸ σχολεῖο 

τους. Ὅταν λίγο μεγαλώσουν, δηλώ-
νουν ὅτι δὲν τοὺς ἀρέσει πιὰ ἡ ἐκκλησία. 
Εἶναι ἐξάλλου τόσο κουρασμένα ἀπὸ τὰ 
μα θήματα καὶ θέλουν νὰ ξεκουρασ  θοῦν 
λίγο περισσό τερο, νὰ κοιμηθοῦν τὴν 
Κυ  ριακὴ τὸ πρωί. Λίγο ἀργότερα ἀνα-
κοινώνουν ὅτι θὰ ἀργήσουν τὸ βράδυ… 
Καὶ δὲν ξέ  ρουν ποιὰ ὥρα ἀκριβῶς θὰ 
γυρίσουν.  Καὶ ἔρχονται τὸ πρωί. Αὐτὸ 
ἐπαν α λαμβάνεται ὅλο καὶ πιὸ τακτικὰ 
καὶ γίνεται στὸ τέλος καθεστώς. Ἀκολου-
θεῖ κατόπιν καὶ τὸ ἄλλο νέο: ὅτι ἔχουν 
κάποια ἰδιαίτερη γνωριμία καὶ σκέπτον-
ται  πὼς ἴσως βρῆκαν τὸν ἄνθρωπο τῆς 
ζωῆς τους. Καὶ ἐπειδὴ δὲν τοὺς χωράει 
πιὰ τὸ σπίτι, θὰ ἤθελαν νὰ μείνουν ἔξω 
μαζί του, νὰ δοκιμάσουν, νὰ δοῦν ἂν ται-
ριάζουν… Ζητοῦν δὲ καὶ οἰκονομι κὴ ὑ   πο-
στήριξη γι’ αὐτό, διότι βέβαια δὲν ἔχουν 
ἀκόμη δυνατότητα. Λίγο ἀρ γό τε ρα ἀκό-
μη ἀνακοινώνουν πὼς περιμένουν παι-
δάκι, καὶ ὅτι θὰ προχωρήσουν σὲ γάμο, 
πολιτικὸ στὴν ἀρχή· καὶ γιὰ θρη σκευ τικὸ 
βλέπουμε ἀργότερα. Εἶναι τόσα τὰ ἔξο-
δα ἐξάλλου γιὰ τὸν δεύτερο…

Πόσο διαφορετικὸς ἦταν ὁ κόσμος λίγα 
χρόνια πρίν…

Τί θὰ κάνουμε; Θὰ μείνουμε μὲ τὶς ὄ  -
μορφες ἀναμνήσεις, μὲ τὶς γλυκιὲς νο-
σταλγί ες μιᾶς περασμένης πιὰ ἐπο χῆς; 
Θὰ πιστέψουμε πὼς χάθηκαν ὅλα ἐκεῖ - 
να καὶ δὲν ξαναγυρνοῦν; Θὰ συμ βιβα-
σθοῦμε μὲ τὴ νοοτροπία τῆς σύγχρονης  
ἐ πο χῆς; Θὰ ἀμνηστεύσουμε τὴν ἁ    μαρ-
τία καὶ θὰ ποῦμε πὼς σήμερα  ὅλοι ἔτσι 
κάνουν καὶ δὲν γίνεται ἀλλιῶς; Θὰ ἀν-
τιδράσουμε; Τί θὰ κάνουμε ὅσοι ἀγα-
ποῦ  με τὸν Θεό, ὅ  σοι ἀγαποῦμε τὰ παι-
διά μας καὶ πονᾶμε καὶ ἐνδιαφερόμαστε, 
στηρίζουμε ἐλπίδες καὶ χύνουμε δάκρυα 
γι’ αὐτά;

Ἀλλὰ θὰ χρειασθεῖ νὰ ἐπανέλθουμε 
σὲ ἑπόμενο ἄρθρο μας, γιὰ νὰ ἀπαντή-
σου με στὰ βασικὰ καὶ βασανιστικὰ αὐ τὰ 
ἐρωτήματα.           



Η 
εὐλάβεια τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ πρὸς 
τὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο κορυ φώνε-
ται τὴν Ἁγία καὶ Μεγάλη Τεσσα ρα-

κοστὴ μὲ τὴν Ἀκολουθία τῶν «Χαιρε τι-
σμῶν», ποὺ εἶναι ἀπὸ τὶς πλέον δημοφι-
λεῖς Ἀκολουθίες ὅλου τοῦ χρόνου. Ἡ Ἀ -
κολουθία τῶν Χαιρετισμῶν εἶναι μέρος  
τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου, ποὺ ψάλλεται ὁ  -
λόκληρος τὴν Παρασκευὴ τῆς πέμπτης 
ἑβδομάδος τῶν Νηστειῶν. Ὁ χαιρετι -
σμὸς «Χαῖρε, δι̕ ἧς ἡ χαρὰ ἐκλάμ ψει» 
εἶναι ὁ πρῶτος χαιρετισμὸς τοῦ Ἀ   καθί  -
στου Ὕμνου καὶ ἔχει ὡς θέμα του τὴ χα-
ρά. 

Ὅλοι οἱ ἄνθρωποι θέλουν νὰ εἶναι χα-
ρούμενοι. Ὅπως τὸ ψάρι πλάστηκε  γιὰ 
νὰ κολυμπάει στὰ νερά, ἔτσι καὶ οἱ ἄν -
θρωποι πλαστήκαμε γιὰ νὰ πλέουμε σὲ 
πελάγη εὐτυχίας. Νὰ φέρουμε στὴ μνή-
μη μας τοὺς Πρωτοπλάστους στὴν προ-
πτωτι κὴ κατάστασή τους. Μέσα στὸν
κῆπο τῆς Ἐ   δὲμ ἦταν γεμάτοι ἀπὸ χα -
ρά, διότι δὲν εἶ χε ἀκόμη εἰσχωρήσει ἡ 
ἁμαρτία στὴ ζωή τους. 

Αὐτὴ ἡ ἀσκίαστη χαρὰ τῶν Πρωτοπλά-
στων ἐπισκιάστηκε μόλις διαπράχθηκε  
τὸ πρῶτο ἁμάρτημα. Ἦλθε ἡ πολύδα-
κρυς ἁμαρτία καὶ φυγάδευσε τὴ χαρά 

τους. Ἀκολούθησε ἡ ἔξωσή τους ἀπὸ 
τὸν Παράδεισο, ποὺ ἔφερε τὴ λύπη στὰ 
πρόσωπά τους. Τὴν παραδείσια χαρὰ 
τὴ διαδέχθηκε ὁ ἀδαμιαῖος θρῆνος. Ἀπα-
ρη γόρητος ὁ Ἀδὰμ «ἐκάθισεν ἀπέναντι 
τοῦ Παραδείσου καὶ τὴν ἰδίαν γύμνωσιν  
θρηνῶν ὠδύρετο». Αἰῶνες κατόπιν ἡ ἀν   -
θρωπότητα ταλαιπωρεῖτο σὲ κατάστα-
   ση μελαγχολίας καὶ θλίψεως. Οἱ ἀρ χαι-
ολόγοι παρατηροῦν ὅτι στὰ πρόσωπα  
τῶν περισσοτέρων ἀγαλμάτων τῆς προ-
χριστιανικῆς ἐποχῆς εἶναι ζωγραφισμέ-
νη ἡ μελαγχολία καὶ ἡ κατήφεια, διότι δὲν 
εἶχαν ἀκόμη λυτρωθεῖ οἱ ἄνθρωποι ἀπὸ 
τὴν ἁμαρτία. 

Ἀλλά, δόξα τῷ Θεῷ, ἡ μελαγχολία  τῆς 
προχριστιανικῆς ἐποχῆς διαλύθηκε  ὅ  -
ταν ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος «ἔτεκε Θε ὸν 
ἐν   ανθρωπήσαντα». Ὁ ἀνερμήνευτος τό-
κος της ἔφερε χαρὰ σὲ ὅλη τὴν οἰκουμέ-
νη. Τὸ πρῶτο μήνυμα ποὺ ἀντήχησε 
τὴν ἅγια νύχτα τῆς Γεννήσεως ἦταν μή-
νυμα χαρᾶς. «Ἰδοὺ εὐαγγελίζομαι ὑμῖν 
χαρὰν μεγάλην, ἥτις ἔσται παντὶ τῷ λαῷ, 
ὅτι ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον σωτήρ, ὅς ἐστι 
Χριστὸς Κύριος» (Λουκ. β΄ 10-11). Ὁ θεῖ-
ος Λυτρωτὴς μὲ τὴ σταυρικὴ θυσία του 
πῆρε ἐπάνω του τὶς ἁμαρτίες ὅλου τοῦ 

Α΄ Στάση Χαιρετισμῶν

 «Χαῖρε, δι’ ἧς ἡ χαρὰ 
ἐκλάμψει»!
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κόσμου. Ἀκολούθησε ἡ λαμπροφόρος 
Ἀ   νάστασή του, ποὺ εἶναι ἡ κατεξο χὴν 
γιορ  τὴ τῆς χαρᾶς. «Χριστὸς ἀνέστη καὶ 
στὴν καρδιὰ τρανὴ χαρά. Πᾶνε τὰ δά-
κρυα, χαθῆκαν πιά»! Ὁ ἀναστὰς Κύριος  
χαιρέτισε τὶς Μυροφόρες γυναῖκες μὲ 
τὸν χαιρετισμὸ τῆς χαρᾶς. «Ἀπήντησεν  
αὐταῖς λέγων· χαίρετε» (Ματθ. κη΄ 9). 
Μὲ τὸν ἴδιο χαιρετισμὸ χαιρετοῦν οἱ χρι-
στιανοὶ ὁ ἕνας τὸν ἄλλο: «Χαίρετε»! «Χαί-
ρετε ἐν Κυρίῳ πάντοτε»! (Φιλιπ. δ΄ 4). Ἀ  -
κόμη καὶ ὅταν ἀδικοῦνται οἱ χριστιανοί, 
δὲν χάνουν τὴν ἐσωτερικὴ εἰρήνη καὶ τὴ 
χαρά τους, διότι διδάχθηκαν ἀπὸ τὸν 
Ἐ σταυρωμένο νὰ συγχωροῦν αὐτοὺς 
ποὺ τοὺς ἀδίκησαν. Ἀκόμη καὶ ὅταν διώ-
κονται, παραμένουν χαρούμενοι, διότι  
βιώνουν τὸ «χαίρω ἐν τοῖς παθήμασί 
μου» (Κολασ. α΄ 24).

Ἴσως νὰ ἀντείπουν μερικοὶ ὅτι στὶς ἡ  -
μέρες μας κάθε ἄλλο παρὰ χαρούμενοι  
εἶναι οἱ ἄνθρωποι. Ὑποστηρίζουν ὅτι ἐ  -
πανῆλθε δριμύτερη ἡ μελαγχολία  στὰ 
πρόσωπά μας. Ἐπανῆλθε βέβαια, ἀλλὰ 
διότι πλεόνασε ἡ ἁμαρτία. Ἐνῶ θὰ μπο-
ρούσαμε νὰ ἤμασταν πανευτυχεῖς, λό-
γῳ τῆς ἀποστασίας ἀπὸ τὸ θέλημα τοῦ 
 Θε οῦ μελαγχολοῦμε καὶ στενοχωρούμε-
θα. «Θλῖψις καὶ στενοχωρία ἐπὶ πᾶσαν 
ψυχὴν ἀνθρώπου τοῦ κατεργαζομένου 
τὸ κακόν» (Ρωμ. β΄ 9). Οἱ ἄνθρωποι ποὺ 
ἁμαρτάνουν ἀσύστολα δὲν χαίρονται τὴ 
ζωή τους. 

 Ὅμως ἡ χριστιανικὴ χαρὰ δὲν εἶναι χί-
μαιρα. Εἶναι ἀγλαὸς καρπὸς τοῦ Ἁγίου 
Πνεύματος. Ὅσοι ζοῦν ἐν Χριστῷ, ἔ  χουν 
πεπληρωμένη στὴν καρδιά τους τὴ χαρὰ 
τοῦ Χριστοῦ καὶ δὲν μπορεῖ κανεὶς νὰ 
τοὺς τὴν ἀφαιρέσει. Πορεύονται  σύμ-
φωνα μὲ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ καὶ πλημ-
μυρίζει τὸ ἐσωτερικό τους μὲ ἄρ ρητη 
ἀ    γαλλίαση. Ἂν παρεκκλίνουν πρὸς στι-
γ μὴν ἀπὸ τὸ ἅγιο θέλημά του, ἀν τιλαμ-
βάνονται τὴ διαφορὰ ἀπὸ τὴ μείωση τῆς 

θείας Χάριτος. Μετανοοῦν εἰλι κρινῶς γιὰ 
τὰ ἁμαρτήματά τους, προσέρχονται στὸ 
φιλάνθρωπο Μυστήριο τῆς ἱερᾶς Ἐξ ο-
μολογήσεως καὶ ἐξαγορεύονται τὰ κρί-
ματά τους, γονατίζουν κάτω ἀπὸ τὸ πε-
τραχήλι τοῦ Πνευματικοῦ καὶ λαμβά νουν 
τὴν ἄφεση τῶν ἁμαρτιῶν τους. Με τὰ τὴν 
ἱερὰ Ἐξομολόγηση αἰσθάνονται  ἀνάλα-
φροι καὶ λυτρωμένοι! Διότι  κατα λύεται ἡ 
ἁμαρτία ποὺ τοὺς πίεζε καὶ ἐ   πανέρχον-
ται ἡ εἰρήνη στὴν καρδιά τους, τὸ χαμό-
γελο στὸ πρόσωπό τους καὶ ἡ χαρὰ στὸ 
ἐσωτερικό τους.

Πῶς νὰ μὴ χαίρεται λοιπὸν ἡ Κεχαρι-
τωμένη, ἐφόσον μὲ τὸν ἄσπιλο τόκο της 
ἔλαμψε ἡ χαρὰ σὲ ὅλη τὴν ἀνθρωπότη-
τα; Πῶς νὰ μὴ χαίρεται «τῆς χαρᾶς ἡ αἰ-
τία», ἐφόσον ὁ ἔνσαρκος Λόγος τοῦ Θε-
οῦ κατέστησε τὴν γαστέρα τῆς ἀχράν του 
Μητρός του ἐργαστήριο τῆς χαρᾶς καὶ 
ἑστία ὅλων τῶν πνευματικῶν χαρισμά-
των; Πῶς νὰ μὴ χαίρεται «τῆς χαρᾶς τὸ 
δοχεῖον», ἐφόσον ἀπὸ τὸν εὐλογημένο 
καρπὸ τῆς κοιλίας της ἐξεχύθησαν ὅλες οἱ 
αὖρες τῆς πνευματικῆς ἀναδημιουργίας, 
τῆς ἀνακαινίσεως τοῦ κόσμου καὶ τῆς 
ἀναγεννήσεως τοῦ ἀνθρώπου; Ἡ Κυρία 
Θεοτόκος «ἔτεκε Σωτῆρα τῶν ψυχῶν 
ἡμῶν»! Ὁποία χαρὰ καὶ ἀγαλλίαση! Βε-
βαίως ὡς μητέρα πόνεσε κι αὐτή, ὅταν 
εἶδε τὸν Υἱὸ καὶ Θεό της νὰ ὀδυνᾶται ἐ  -
σταυρωμένος. Ἀλλὰ ἀκολούθησε ἡ ἀνεκ-
λάλητη χαρὰ τῆς Ἀναστάσεως καὶ λη-
σμονήθηκε ὁ πόνος τῆς ρομφαίας ποὺ 
διαπέρασε τὴ μητρικὴ καρδιά της. 

Νὰ τὴν παρακαλοῦμε νὰ μᾶς χαριτώ-
νει νὰ γινόμαστε κι ἐμεῖς μέτοχοι τῆς χα-
ρᾶς τοῦ Χριστοῦ. Νὰ ἐπικαλούμαστε τὶς 
πρεσβεῖες της, γιὰ νὰ ἀπολαμβάνουμε 
κι ἐμεῖς τὴν ἀνεκλάλητη χαρὰ τῆς Ἀνα-
στάσεως τοῦ Υἱοῦ της. Καὶ νὰ τὴ μεγα  λύ -
νουμε γιὰ τὶς εὐεργεσίες της, «ἃς ὑ    περ-
εκένωσεν εἰς ἡμᾶς» «τῆς εὐφρο σύ νης ἡ 
γεννήσασα τὸν αἴτιον»!



Κατὰ τὴν κοινὴ συνέντευξη τύπου  
στὴ Βιέννη ὁ Σεβασμιώτατος Μη-
τροπολίτης Περγάμου κ. Ἰω άν -

νης ἀναφέρθηκε καὶ στὸ Κείμενο τῆς 
Ραβέννας δηλώνοντας πώς: «Σὲ γε-
νικὲς γραμμὲς οἱ βασικὲς ἰδέες τῆς Ρα-
βέννας εἶναι ἀποδεκτὲς ἀπὸ ὅλες τὶς 
Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες». Πρέπει ὅμως 
νὰ γίνουν ἀποδεκτὲς αὐτὲς οἱ ἰδέες; 
Καὶ ἔχουν γίνει τάχα ἀποδε κτές;

Τὸ «Κείμενο τῆς Ραβέννας» παρου-
σιά στηκε ὡς ἀπο τέ λεσμα τῆς 10ης 
Γε   νικῆς Συνελεύσεως τῆς Μικτῆς Ἐπι-
τροπῆς Διαλόγου, ποὺ συνῆλ θε ἀπὸ 
8-14 Ὀκτωβρίου 2007 στὴ Ραβέννα 
τῆς Ἰταλίας. Τὸ κείμενο ὅμως αὐτὸ εἶ -
ναι λανθασμένο στὸν πυρήνα του καὶ 
ἀπολύτως ἀπαράδεκτο, διότι ἔχει ὡς 
βάση του τὴ λεγόμενη Εὐχαριστιακὴ 
Ἐκκλησιολογία, ἡ ὁποία ἀνάγει ἕνα, 
βασι κὸ μέν, ἀλλ̕ ἐπιμέρους παρ᾿ ὅλα 
αὐτά, θέμα σὲ ἀπόλυτη ἀλήθεια περὶ 
τῆς φύσεως τῆς Ἐκκλησίας, ὑποστη-
ρίζοντας ὅτι ἡ θεία Εὐχαριστία περι-
έχει καὶ φανερώνει ὅλη τὴν ἀλήθεια 
περὶ τῆς Ἐκκλησίας.

Τὴν ἰδέα τῆς Εὐχαριστιακῆς Ἐκκλη-
σιο λογίας τὴν εἰσηγήθηκε πρῶτος ὁ 
Ρῶσος θεολόγος πρεσβύτερος Νικό-

λαος Ἀφα νά  σιεφ, ὁ ὁποῖος ὑποστήρι-
ξε ὅτι ἡ Ἐκκλησία εἶναι πλήρης καὶ κα -
θολικὴ ὁπουδήποτε τελεῖται τὸ Μυστή -
ριο τῆς θείας Εὐχαριστίας. Μιὰ το πικὴ 
Ἐκκλη σία, ὅταν συνέρχεται σὲ εὐ χαρι-
στιακὴ σύναξη καὶ ἔχει ἀποστολι κὴ 
διαδο χή, εἶναι ἡ Μία, Ἁγία, Καθο λι κὴ 
καὶ Ἀποστολικὴ Ἐκκλησία, δι ό τι ὁ Χρι-
στὸς εἶναι ὅλος παρὼν στὸ Μυστήριο 
τῆς Εὐχαριστίας της. Ἡ Ἐκκλησία, εἶπε 
ὁ Ἀφανάσιεφ, εἶναι στὴν πληρό τητά 
της ἐκεῖ ὅπου τελεῖται ἡ εὐχαρι στιακὴ 
σύναξη.

Ἡ Εὐχαριστιακὴ Ἐκκλη σιο λογία ἀν-
αμφι βόλως ἔχει πολλὰ καὶ σημαντικὰ 
θετικὰ στοιχεῖα, γι᾿ αὐτὸ καὶ φαίνεται  
ἑλ κυ στική, συναρ πα στικὴ καὶ ὀρθόδο-
ξη, ἀφοῦ ἔχει κέν τρο της τὴ θεία Εὐχα -
ριστία. Ἔτσι δὲν γίνεται εὔκολα ἀν τι -
ληπτὴ ἡ ἀντορθόδοξη καὶ ἄκρως ἐπι-
κίν δυνη μονομέρειά της. Μάλιστα οἱ ὑ   -
ποστηρικτές της κάθε ἐπικριτικὴ γι᾿ αὐ   -
τὴ γνώμη τὴν ἀπαξιώνουν ἀσυ ζητητὶ
καὶ τὴν ἀποδίδουν σὲ ἐπίδρα ση τοῦ 
δυ  τικοῦ σχολαστικισμοῦ, ποὺ τὸν θε ω-
ροῦν πρῶτο ἐχθρὸ τῆς θεωρίας τους. 

Ποῦ ὅμως στηρίζεται ἡ θεωρία; Χω-
   ρὶς ὑπερβολὴ σὲ πολὺ ἀσταθὴ θε   μέ -
λια. Κάποιες ἐκφρά σεις τοῦ ἀπο στό-

Ἡ ἐκτροπὴἩ ἐκτροπὴ
τῆςτῆς

ΡαβένναςΡαβέννας
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λου Παύλου, κάτι ἀπὸ τὸν ἅγιο Ἰγνά-
τιο Ἀντιοχείας, λίγα ἀρεοπαγιτικὰ καὶ 
ἀντίστοιχα τοῦ ἁγίου Μαξίμου... καὶ ἕ-
να κείμενο τοῦ ἁγίου Νικολάου Καβά-
  σιλα, ὅλα παρερμηνευόμε να καὶ ὁδη-
γούμενα σὲ ἔννοιες ποὺ δὲν περι έ -
χουν. Φέρνουν ὅμως καὶ μία ἄλλη ἀ  -
πόδειξη: ἡ λαϊκὴ ἔκφραση, λένε, «πάω 
στὴν Ἐκκλησία», ταυτίζει τὴν Ἐκ κλη  σία 
μὲ τὴν Εὐχαριστία καὶ φανερώνει ὅτι ἡ 
θεωρία τους εἶναι ἀληθινή!

Δὲν ὑπάρχει οὔτε ἕνα πατερικὸ κεί-
μενο ποὺ νὰ μιλάει καθαρὰ καὶ χωρὶς 
ἀμφιβολίες γιὰ τέτοια θεωρία. Γι᾿ αὐ-
τὸ ἄλ λωστε ἀπου σιάζουν ἀπὸ τὴν ἐ  -
πιχειρηματολογία τους ὅλοι οἱ μεγάλοι 
Πατέρες: Δὲν ὑπάρχουν Ἀθανάσιος, 
Βασίλειος, Γρηγόριος, Χρυσόστομος,  
Γρηγόριος Νύσσης, Κύ ριλλοι Ἀλεξ αν-
δρείας καὶ Ἱεροσο λύμων, Δαμασκη-
νός, Συμεὼν Νέος Θεολό γος, Γρηγό-
ριος Παλαμᾶς...

Μάλιστα ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Πα λα-
μᾶς ἀποβάλλεται ἐν ψυχρῷ, διότι  με-
τὰ τὸν σχολαστικισμὸ δεύτερος με γά-
λος ἐχθρὸς τῆς θεωρίας εἶναι, κατὰ τὸν
Μητροπολίτη Περγάμου, ὁ Μοναχι-
σμὸς «μὲ μία μονοσήμαντη ἑρμηνεία 
τοῦ Ἡσυ χασμοῦ καὶ τῆς θεολογί ας τοῦ 
Γρη γορίου Παλαμᾶ» («Θεολο γία», 
τεῦχος 4ο τοῦ 2009, σελ. 13). Ἡ λέξη 
«μο νοσήμαντη» ἐτέθη μόνο καὶ μόνο 
γιὰ νὰ ἀμβλύνει τὴν ἀπίστευτη ἐκτρο-
πή. Ἡ προκρούστεια Εὐχαριστιακὴ Ἐκ   -
  κλη σιολογία ἐξοστρακίζει τὸν Μονα-
χισμὸ ἀπὸ τὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας καὶ 
ἀρνεῖται τὴ θεολογικὴ διδασκαλία τοῦ 
ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, ἡ ὁποία 
ἀνέκαθεν ἦταν κόκκινο πανὶ γιὰ τοὺς 
Παπικούς. 

Τὸ σημαντικὸ ὡστόσο εἶναι ὅτι σὲ 
 ἀν τί θεση μὲ τὴν Ὀρθόδοξη θεολογία, 

ποὺ ἀρνεῖται νὰ τὴ δεχθεῖ, τὴ θεω ρία 
αὐτὴ τὴν ἔχει ἀποδεχθεῖ πλήρως ὁ Πα-
πισμός. Καὶ γιατί νὰ μὴν τὴν ἀποδεχθεῖ, 
ἀφοῦ εἶναι κομμένη καὶ ραμμένη πά  νω 
στὰ δικά του μέτρα; Διότι ὁ λόγος γιὰ 
τὸν ὁποῖο τὴν ἐπινόησε ὁ Ἀφανάσι εφ 
εἶναι τὸ νὰ διευκολυνθεῖ ἡ ἕνωση τῶν 
Ἐκκλησιῶν.

Ἐπειδὴ μὲ τοὺς θεολογικοὺς διαλό-
γους, λέει ὁ Ἀφανάσιεφ, δὲν πρόκειται 
ποτὲ νὰ βγεῖ κάποιο θετικὸ ἀποτέλε-
σμα ἀλλὰ ἁπλῶς ἀναξέονται παλιὲς 
πληγές, γι᾿ αὐτὸ ἡ κάθε Ἐκκλησία ἂς 
ἀναγνωρίσει στὶς ἄλλες τὴν καθολικό-
τητα μόνο μὲ τὴν προϋπόθεση ὅτι τε-
λοῦν μὲ ἀποστολικὴ διαδο χὴ τὴ θεία 
Εὐχαριστία. Ἔτσι οἱ χωρισμένες Ἐκ-
κλησίες μποροῦν νὰ ἑνωθοῦν διὰ τῆς 
ἀγάπης, χωρὶς νὰ εἶναι ἀπαραίτητο 
νὰ συμφω νήσουν στὰ θέματα τῆς πί-
στεως. Ἡ κάθε Ἐκκλησία θὰ κρατήσει 
τὰ δόγματά της μόνο γιὰ τὸν ἑαυτό 
της!

Αὐτὴ εἶναι σὲ πολὺ γενικὲς γραμμὲς 
ἡ θεωρία τοῦ Ἀφανάσιεφ, τὴν ὁποία 
ἔθεσαν ὡς βάση τοῦ Κειμένου τῆς Ρα-
βέννας οἱ δύο πλευρὲς καὶ ἡ ὁποία 
βο λεύει πλήρως τὸν Παπισμὸ στὸ νὰ 
κρατήσει ἀπείρακτες τὶς πλάνες του.

Στὴ θεωρία ὅμως τοῦ Ἀφανάσιεφ ὑ -
πῆρχε ἕνα κενό. Ὄχι μόνο δὲν προέ-
βλεπε τὴ θέση ἑνὸς Πρώτου σὲ παγκό-
σμιο ἐπίπεδο ἀλλὰ καὶ τὴν ἀπαξίωνε. 
Ἦταν ἕνα ἀπὸ τὰ θετικὰ τῆς λαθεμένης 
θεωρίας του, πράγμα βέβαια ποὺ δὲν 
βόλευε τὸν Παπισμό. Ἔ! Αὐτὸ τὸ κενὸ 
φρόντισε ὁ Μητροπολίτης Περγάμου 
νὰ τὸ συμπληρώσει, διορθώνοντας τὴ 
θεωρία τοῦ Ἀφανάσιεφ. Ὅπως τὸ δη  -
λώνει ρητὰ στὸ παραπάνω κείμενό  
του (σελ. 20 καὶ ἑξῆς), «οἱ θέσεις τοῦ 
Afanasief πρέπει νὰ διορθωθοῦν σ᾿ 



αὐ τὸ τὸ σημεῖο». Καὶ διορθώθηκαν ὄν-
 τως, διότι ἔτσι ἐμφανίζονται στὸ Κείμε-
νο τῆς Ραβέννας, ὅπου αὐθαίρετα ἡ 
διάταξη τοῦ 34ου ἀποστολικοῦ κανό-
να περὶ τοῦ πρώτου τῇ τάξει τῆς ἐπαρ-
χιακῆς διοικήσεως ἐπεκτείνεται καὶ σὲ 
παγκόσμιο ἐπίπεδο. Μὲ τὸν τρόπο αὐ-
τὸ δημιουργεῖται τὸ ὑπόβα θρο γιὰ ἀνα -
γνώριση τῆς παγκόσμιας ἐξουσίας τοῦ 
πάπα, μὲ τὴ διαφορὰ μόνον ὅτι ντύ-
νεται μὲ ἔνδυμα συνοδι κότητας καὶ δὲν 
ἀναφέρεται στὸ ὑ    ποτιθέμενο πρωτεῖο 
τοῦ Πέτρου ἀλ λὰ στὸ γεγονὸς ὅτι ὁ πά-
πας εἶναι προ εστὼς τῆς Εὐχαριστίας 
τῆς πρώτης τῇ τάξει τοπικῆς ἐκκλησίας 
τῆς Ρώμης.

Ὁ Μητροπολίτης Περγάμου ἔχει αὐ-
ξημένο κύρος μεταξὺ τῶν Ὀρθο δόξων 
ἀντιπρο σώ πων καὶ γι᾿ αὐτὸ ἴσως δι-
στάζουν νὰ δια φο ρο ποιηθοῦν ἀπὸ τὶς 
ἰδέες του. Ἔτσι ὅμως ὁδηγοῦνται σὲ 
καίρια ἐκτροπή. Ἡ θεωρία περὶ Εὐ     χα-
  ριστιακῆς Ἐκκλησιολογίας εἶναι νέα ἐ -
φεύ ρεση, δὲν εἶναι ἡ πίστη τῆς Ἐκ κλη-
σίας. Ἀντιτί θεται στὴν οἰκου με νικὴ Ἐκ-
κλησιολογία τῆς Παραδόσεως καὶ ἀ-
πο τελεῖ σύγχρονο Δούρειο Ἵππο ψευ-
δενώ σεως μὲ τὸν Παπισμό, καὶ ἴσως 
ὄχι μόνο μ᾿ αὐτόν.

Αὐτὴ ἡ θεωρία εἶναι τὸ μοντέλο ἑ  -
νό  τητας γιὰ τὸ ὁποῖο, ὅπως σημειώ-
σαμε στὸ προηγούμενο ἄρθρο, ἔκα-
ναν λόγο οἱ δύο συμπρόεδροι καὶ τὸ 
ὁποῖο ὀρθοδόξως εἶναι ἀπολύτως ἀ  -
παράδεκτο.

Ἂς ἀναμετρήσουν συνεπῶς ὅλοι τὴ 
μεγάλη εὐθύ νη τους καὶ ἂς ἀλλάξουν 
πορεία, πρὶν ἐκραγεῖ τὸ ἡφαίστειο 
τῆς ἀντιδράσεως τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ. 
Παπικὸ ζυγό, ὅπως κι ἂν τὸν ὡραιο-
ποιήσουν, ἡ Ὀρθοδοξία δὲν πρόκειται 
νὰ ἀνεχθεῖ!
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ΒΙΒΛΙΑ ΟΡΘΟ∆ΟΞΟΥ ΣΤΗΡΙΓΜΟΥ

† Μητροπολίτου Δρυϊνουπόλεως Σεβαστιανοῦ Μητροπολίτου Δρυϊνουπόλεως Σεβαστιανοῦ
• «ΠΙΣΤΕΥΩ...»                                             6  ̦

✼   ✼   ✼
Ἀρχιμ. Ἀστερίου Σ. ΧατζηνικολάουἈρχιμ. Ἀστερίου Σ. Χατζηνικολάου
• Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΣΤΗ ΘΥΕΛΛΑ
     ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΣΥΓΚΡΗΤΙΣΜΟΥ                   3  ̦ 

✼   ✼   ✼
† Ἀρχιμ. Χριστοφόρου Ν. Παπουτσοπούλου Ἀρχιμ. Χριστοφόρου Ν. Παπουτσοπούλου
• ΟΙ ΚΑΚΟΔΟΞΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΠΙΣΜΟΥ              2  ̦ 

✼   ✼   ✼
† Παναγιώτου Ν. Τρεμπέλα Παναγιώτου Ν. Τρεμπέλα
• ΠΕΡΙ ΤΟ ΠΡΩΤΕΙΟΝ
   ΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΡΩΜΗΣ                      2,50  ̦ 
• ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ
   ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΕΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΛΟΓΩΝ         3  ̦

✼   ✼   ✼
† Ἀθανασίου Σ. Φραγκοπούλου Ἀθανασίου Σ. Φραγκοπούλου
• Η ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ                   17  ̦
• Η ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ
   ΠΙΣΤΙΣ ΜΑΣ (Λαϊκὴ Δογματική)(Λαϊκὴ Δογματική)                 9  ̦

✼   ✼   ✼
Νικολάου Π. ΒασιλειάδηΝικολάου Π. Βασιλειάδη
• ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ
     ΤΗΣ ΤΩΝ ΠΑΝΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΣ                            2  ̦
• ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ ΠΑΠΙΣΜΟΣ
    ΕΝ ΔΙΑΛΟΓῼ                                                          1  ̦
• ΠΑΠΙΚΟ ΠΡΩΤΕΙΟ                                            1  ̦
• ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΚΟΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ        2  ̦  

✼   ✼   ✼
ΓεωργΓεωργίου Γ. Ψαλτάκηίου Γ. Ψαλτάκη
• ΑΠΕΙΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΜΑΣ
   (Ἀντιαιρετικὸς ὁδηγός)(Ἀντιαιρετικὸς ὁδηγός)                              14  ̦
• ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ                                                  1  ̦ 

✼   ✼   ✼
Σταύρου Ν. ΜποζοβίτηΣταύρου Ν. Μποζοβίτη
• ΤΑ ΑΙΩΝΙΑ ΣΥΝΟΡΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ
    (ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΧΑΛΚΗΔΟΝΙΟΙ)                          6  ̦
• Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ
    ΠΟΛΕΜΟΥΜΕΝΗ ΚΑΙ ΝΙΚΩΣΑ                         2  ̦ 

✼   ✼   ✼

• ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΠΙΣΤΙΣ ΚΑΙ 
  ΑΝΤΙΧΑΛΚΗΔΟΝΙΟΙ ἢ ἢ ΜΟΝΟΦΥΣΙΤΑΙ        2  ̦
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/να πολὺ σημαντικὸ
καὶ ἀξιόλογο Συνέδριο

Δύο χιλιάδες καὶ πλέον σύνεδροι 
ἔλαβαν μέρος στὸ Παιδαγωγικὸ 
Συν έδριο ποὺ διοργάνωσε ὁ Σύλ-
λο γος Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολικῆς 
 Δράσεως «Ὁ Μέγας Βασίλειος» 
στὴν Ἀθήνα στὶς 29 Δεκεμβρίου 
2010 καὶ στὴ Θεσσαλονίκη στὶς 4 
Ἰανουαρίου 2011, ἡ δὲ «Χριστια-
νικὴ Ἑστία Πατρῶν» στὴν Πάτρα 
στὶς 5 καὶ 6 Φεβρουαρίου.

Οἱ σύνεδροι, στὴν πλειονότητά  
τους ἐκπαιδευτικοί, παρακολούθη-
σαν  μὲ ἐνδιαφέρον τὶς τέσσερις εἰσ-
ηγή σεις ποὺ ἀνέπτυξαν τὸ γενικὸ  
θέμα: «Ἐθνικὴ φυσιογνωμία  καὶ 
ὀρ θόδοξη οἰκουμενικότητα στὴ ση     -
μερινὴ Ἑλλάδα». Ἡ πρώτη εἰσήγη-
ση ἔγινε ἀπὸ τὸν πολιτικὸ ἐπι  στή-
μονα κ. Κωνσταντῖνο Χολέβα μὲ 
τίτλο «Μύθοι καὶ ἤθη τῆς πολυπο-
λιτισμικότητας»· ἡ δεύτερη ἀπὸ τὴν 
κ. Ἀθηνᾶ Ἀλεξίου, φιλόλογο, μὲ τί-
τλο «Ἡ ἐθνική μας ταυτότητα χθὲς 
καὶ σήμερα»· ἡ τρίτη ἀπὸ τὴ Λέκτο-
ρα τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν κ. 
Βαρβάρα Γιαννακοπούλου μὲ τίτλο 
«Ἡ συμβολὴ τοῦ ἁγίου Νεκταρίου 
Πενταπόλεως ὡς ποιμενάρχου καὶ 
παιδαγωγοῦ στὴν αὐτοσυνειδησία 
τῶν Ἑλλήνων»· καὶ ἡ τέταρτη ἀπὸ 
τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ἀ    -
λεξανδρουπόλεως κ.κ. Ἄνθιμο μὲ 

τίτλο «Ἡ σχέση τῆς ὀρθόδοξης οἰκου-
με  νικότητας μὲ τὴν ἐθνική μας ταυτό-
τητα».

Στὸ Συνέδριο τῶν Ἀθηνῶν ἐκπρο-
σώπησε τὸν Μακαριώτατο Ἀρχιεπί -
σκοπο κ.κ. Ἱερώνυμο ὁ Πανιερώτατος 
Μητροπολίτης Ἀχελώου κ.κ. Εὐθύμι -
ος, ὁ ὁποῖος καὶ ἀνέγνωσε τὸ μήνυμα 
τοῦ Ἀρχιεπισκόπου. Στὸ Συνέδριο τῆς 
Θεσσαλονίκης παρέστη καὶ ὁμίλησε ὁ 
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσα-
λονίκης κ.κ. Ἄνθιμος καὶ στὸ Συνέδριο 
Πατρῶν ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολί-
της Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος. 

Ἀπὸ τὰ ἀξιόλογα πορίσματα τοῦ 
Συν  εδρίου ἀναφέρουμε ἐπιλεκτικὰ τὰ 
ἑξῆς: 

«Τὸ ἑλληνικὸ ἔθνος πορεύεται  διὰ 
τῶν αἰώνων, θεμελιώνοντας τὴν κοινή 
του συνείδηση σὲ ἰσχυροὺς δεσμούς, 
ἱστορικούς, θρησκευτικούς, γλωσσι-
κοὺς καὶ πολιτισμικούς. Στὴν Ὀρ   θο δο-
ξία καὶ στὴ γλώσσα μας ὀ φεί λουμε τὴν 
ἐπιβίωσή μας καὶ τὴν ἰδι αιτερότητα τοῦ 
πολιτισμοῦ μας. Μ’ αὐ τὰ ὀφείλουμε νὰ 
διαπαιδαγωγήσουμε ἐν ἀγάπῃ τὴ νέα 
γενιά...

Ὡς Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ ἀντιτιθέμε-
θα στὰ δύο ἄκρα: καὶ στὸν φυλετισμό 
- ρατσισμό, ἀλλὰ καὶ στοὺς πολυ πο-
λιτισμικοὺς καὶ ἐθνομηδενι στικοὺς μύ-
θους... Ἡ ἑλληνορθόδοξη ταυτότητά 
μας διδάσκει κατανόηση καὶ ἀνεκτι-
κότητα πρὸς τοὺς ἄλλους πολιτισμούς· 
ὄχι ὅμως εἰς βάρος τῶν ἐθνικῶν μας 
συμφερόντων καὶ τῆς ἱστορικῆς μας 
αὐτοσυνειδησίας.

Ὁ ἅγιος Νεκτάριος Πενταπόλεως, 90 
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δη μοκρατίας ποὺ διασώθηκε  μὲ τὴ 
μάχη τοῦ Μαραθώνα» («greeksurna-
mes.blogspot» 12-1-2011).

Εἶναι φυσικὸ νὰ χαίρεται κάθε Ἕλ-
  λη νας γιὰ τὴν ἐπίσημη αὐτὴ διακή-
ρυξη, ποὺ εἶχε ὡς ἀφορμὴ τὴ συμ-
πλή ρωση 2.500 χρόνων ἀπὸ τὴ 
θρυ   λικὴ αὐτὴ ἔνδοξη μάχη, στὴν ὁ    -
ποία ἔλαβαν μέρος καὶ ἐπιφανεῖς 
προσ ω πικότητες ἀπὸ τὴν ἀρχαία Ἀ-
θή να, προκειμένου νὰ διασωθεῖ ἡ ἐ-
λευθερία τῶν Ἑλλήνων ἀπὸ τὴν ἐ    πι  -
δρομὴ τῶν μυριάδων βαρβάρων 
Περ  σῶν. Ἕνα ἀπ’ αὐτὰ τὰ πρόσωπα  
ἦταν ὁ μεγαλοφυὴς τραγικὸς ποι η-
τὴς Αἰσχύλος, ὁ ὁποῖος τὰ ἔν το  να 
βι  ώ ματά του θεοσέβειας καὶ πατρι-
ω τισ μοῦ  ἀποτύπωσε στὸν κλα σσι -
κὸ παιά   να  του («Ἴτε, παῖδες Ἑλ  λή-
νων...»).  Σήμερα ποὺ ἡ Πατρί  δα μας 
συν ορεύει μὲ κράτη ποὺ ἐποφθαλ -
μι οῦν ἐθνικά μας ἐδάφη, εἶναι ἀνάγ-
 κη νὰ ἀνανεώνουμε τὴν ἱστορικὴ 
μνήμη τοῦ Ἔθνους μας καὶ νὰ μετα-
δίδουμε στὰ παιδιά μας τὰ παραμε-
λημένα ἰδανικὰ τῆς Ὀρθοδόξου πί-
στεως καὶ τῆς γνήσιας φιλοπατρίας.

«< σημερινὴ παιδεία βλάπτει 
σοβαρὰ τὴν ὑγεία»

Εἶναι πολὺ σημαντικὰ τὰ ὅσα γρά-
φει κατὰ καιροὺς ὁ παιδαγωγὸς κ. 
Σαράντος Καργάκος. Σὲ ἕνα ἀπὸ τὰ 
τελευταῖα ἄρθρα του ἔγραφε καὶ τὰ 

χρόνια ἀπὸ τὴν κοίμηση τοῦ ὁποίου 
 συμπληρώθηκαν τὸ 2010, διδάσκει ὅτι 
“ Ὁ Ἕλλην ἐγεννήθη κατὰ θείαν Πρό-
νοιαν διδάσκαλος τῆς ἀνθρωπότητος”  
καὶ τονίζει ὅτι “ Ἡ πατρὶς καὶ ἡ Ἐκκλη -
 σία ἔχουν σήμερον ὑπέρ ποτε ἀνά γ-
κην ἀνδρῶν ἀφωσιωμένων εἰς τὰς 
ἀρχὰς τοῦ σταυροῦ, ἀνδρῶν ἀ   κατα-
πονήτων, ἀνδρῶν ζώντων οὐχὶ δι’ 
ἑ    αυτοὺς ἀλλὰ διὰ τὸ γένος καὶ τὴν 
Ἐκκλησίαν”».

Μακάρι νὰ προσέξουμε ὅλοι μας καὶ 
ἰδιαιτέρως οἱ ἁρμόδιοι τὰ πορίσματα 
τοῦ σπουδαίου αὐτοῦ Συνεδρίου.    

�ιμὴ στὴ μάχη τοῦ �αραθώνα
Μέσῳ τοῦ Διαδικτύου ἐλάβαμε  πρό -

σφατα τὴν εἴδηση ποὺ ἀκολουθεῖ: 
«Ἡ ἀμερικανικὴ Βουλὴ τῶν ἀντιπρο-

σώπων, στὶς 8 Δεκεμβρίου 2010, 
ἐνέ κρινε μὲ 359 ψήφους ὑπὲρ καὶ μό -
νον 44 κατά, τὸ ψήφισμα 1704 μὲ τὸ 
ὁποῖο: 1. Ἡ μάχη τοῦ Μαραθώνα τὸ 
490 π.Χ. θεωρεῖται μιὰ ἀπὸ τὶς ση-
μαντικότερες μάχες τῆς ἀνθρώπινης 
ἱστορίας. 2. Ἡ μάχη τοῦ Μαραθώνα 
συνέβαλε στὴν ἀνάπτυξη τοῦ και-
νούργιου τότε συστήματος διακυβέρ-
νησης ποὺ ὀνομάστηκε Δημοκρατία, 
στὶς βασικὲς ἀρχὲς τοῦ ὁποίου στηρί-
χθηκε αἰῶνες ἀργότερα ἡ ἵδρυση τῶν 
Ἡνωμένων Πολιτειῶν τῆς Ἀμερικῆς.

Ἡ ἀπόφαση αὐτὴ τῆς ἀμερικανικῆς 
Βουλῆς συνιστᾶ κορυφαίας σημασί ας 
γεγονός, καθὼς γιὰ πρώτη φορὰ σὲ 
παγκόσμιο ἐπίπεδο οἱ ΗΠΑ παραδέ-
χονται ὅτι τὸ πολίτευμά τους ἔχει 
στη   ριχθεῖ στὶς ἀρχὲς τῆς ἑλληνι κῆς 
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ἀκόλουθα πολὺ ἀληθινὰ καὶ ταυ      -
τόχρονα πολὺ θλιβερά: 

«Κατὰ τὴ φιλοσοφία ποὺ διδά-
σκον ται σήμερα»  οἱ μαθητὲς καὶ οἱ φοι-
τη τές, ἡ  ‘‘δου   λειὰ κάνει κακό· οὐδεὶς ἀ-
πέθανε ἀπὸ ὑπερβολική... ἀνάπαυ ση’’! 
Ἔτσι ὅ     μως πεθαίνουμε ὡς ἔθνος. Δὲν 
διδά   σκεται τίποτε στὰ παιδιὰ ποὺ νὰ 
ἐξυ ψώνει τὸ θάρρος (τὸ θράσος πάμ-
πολλα), ποὺ νὰ ἐμπνέει τὸ θάρρος. Τὸ 
τί σημαί νει αὐτό, θὰ τὸ πῶ μὲ τὰ λόγια 
κά   ποιου ξένου διανοητῆ: “Ἀπώλεια 
χρή       ματος, μικρὴ ἀπώλεια. Ἀπώλεια τι    -
μῆς, μεγά λη ἀπώλεια. Ἀπώλεια θάρ-
  ρους, ὁλο κληρωτικὴ ἀπώλεια”. Ἂν τὸ 
σκεφθοῦμε καλά, δύσκολα θὰ δια φω-
 ν ήσου με ὅτι ὁ καθολικός μας καταπον-
τισμὸς ὀφεί λεται στὴν ἔλλειψη θάρ-
ρους, ποὺ δὲν ἔλειψε οὔτε στιγμὴ ἀ-
πὸ τοὺς λιμώττοντες Σκοπιανούς. Ἐ-
μεῖς, ἀντὶ νὰ γεμίζουμε τὶς ψυχὲς τῶν 
παιδιῶν μὲ θάρρος, τὶς γεμίζουμε μὲ μί-
σος, ἀναξέοντας παλαιότερες πληγές. 
Οὐσιαστικὰ ἡ παιδεία – κυρίως ἡ τηλε-
οπτική – ὅταν δὲν εἶναι μάθημα σαχλο-
λογίας, εἶναι μάθημα πτωματολογίας. 
Κάποιοι τὸ ξέρουν ὅτι οἱ πυγμαχικοὶ 
ἀγῶνες δὲν σταματοῦν στὸν τρίτο γύ-
ρο. Ἔχουν καὶ τέταρτο ἕως καὶ δέκα-
το γύρο. Ὀφείλω ὅμως νὰ τοὺς προ-
ειδοποιήσω: Ὅποιος ξεθάβει νεκροὺς 
ἀπὸ τὸ νεκροταφεῖο, ἀνακαλύπτει τοὺς 
συγγενεῖς του. Δὲν χρειάζεται ἡ γενιά 
μας, πρὶν φύγει ἀπὸ τὴ ζωή, νὰ γνω-
ρίζει καινούργιο σφαγεῖο – ποὺ δυ σ-
τυχῶς τὸ γνωρίζει κατὰ δόσεις.

Ὡς παλαιὸς παιδαγωγὸς τολμῶ νὰ 
ὑ     ψώσω τὴ φωνή μου πρὸς τοὺς κυ-
βερνῶντες καὶ νὰ τοὺς πῶ: Βγάλτε τὸ 

μίσος ἀπὸ τὸ σχολεῖο. Μίσος πρὸς κάθε 
τι ἑλληνικό. Μίσος πρὸς τὴν Ἑλλάδα 
γε   νικῶς. Ἀκόμη καὶ ἡ φοροδιαφυγὴ εἶ  -
ναι – ἂν τὸ ἐξετάσει σὲ βάθος κανείς 
– ἀπότοκος τῆς ἀποστροφῆς πρὸς τὴν 
Ἑλλάδα. Κι ἄν, ἐπὶ τέλους, πρέπει νὰ 
διδάξουμε κάτι ζωτικὸ στὰ παιδιά, αὐτὸ 
εἶναι τὸ τρέξιμο. Ὄχι πρὸς τὰ πίσω ἀλλὰ 
πρὸς τὰ μπροστά. Τὸ μέλλον τρέχει καὶ 
φθάνει ἀφάνταστα γρήγορα». 

Αὐτὰ καὶ μερικὰ ἄλλα γράφει ὁ ἀρ-
θρο γράφος ἐκπαιδευτικὸς στὸ ἄρθρο 
του «Παιδεία γιὰ ψοφοδεεῖς» («Ἑ   στία» 
27-8-2010) καὶ δυστυ χῶς δὲν μπορεῖ 
κανεὶς νὰ διαφωνήσει μὲ τὶς ἀλήθειες 
ποὺ ἐπισημαίνει στὸ κείμενό του αὐτὸ 
ὁ παλαιὸς μέν, πλὴν ὅμως πολὺ σύγ-
χρονος παιδαγωγός, ὁ ὁποῖος καταλή-
γει στὸ ἐν λόγῳ ἄρθρο του: Σήμερα «τὸ 
σχολεῖο δὲν δημιουργεῖ τὸν ψυχωμένο 
μαθητή, ἀλλὰ μιὰ ἔμψυχη συσκευή». 

Ἀλλὰ πῶς νὰ τὸν δημιουργήσει; Γεν-
ναίους καὶ θαρραλέους ἀγωνιστὲς δια-
μορφώνει ἡ ἑλληνικὴ ἱστο ρία καὶ πρω-
τίστως ὁ Χριστὸς καὶ ἡ Ἐκκλησία του. 
Ἀλλὰ ὅλους αὐτοὺς τὸ «Ὑπουργεῖο Παι-
δείας, Διὰ βίου Μάθησης κλπ.» τοὺς ἔ-
χει σχεδὸν ἐξοβελίσει ἀπὸ τὸ ἑλ  ληνικὸ 
σχολεῖο· τὸ ὁποῖο σύμφωνα μὲ τὸ ὑ -
πάρχον σύστημα καταντᾶ τὸν νέο «ἕνα 
χωρὶς βούληση ἄτομο, ἕνα ἐκ τροχια-
σμένο ‘‘προϊὸν’’ μιᾶς ἐποχῆς, ποὺ μᾶς 
φέρνει ξανὰ στὴν περίοδο τῶν παγε-
τώ νων. Ὁ πάγος γίνεται κοινωνικὸ πε-
πρω μένο μας (...). Ἡ φερόμενη σὰν 
παιδεία  ποὺ ‘‘σερβίρεται’’ τώρα, βλά-
πτει σοβα ρὰ τὴν ὑγεία», ἐπισημαίνει ὁ 
κ. Καργάκος.

Δὲν γνωρίζουμε ἂν τὸ «Ὑπουργεῖο 
Παιδείας, Διὰ βίου Μάθησης καὶ Θρη-
σκευμάτων» θὰ λάβει ὑπ’ ὄψη του τὰ 
ὅσα γράφει ὁ παιδαγωγὸς κ. Σαράντος 
Καργάκος.
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Ἔμεινε ἔκπληκτος ὁ Ναθαναὴλ ὅταν ὁ 
 Κύριος τοῦ εἶπε ὅτι τὸν εἶχε δεῖ ἐνῶ προσ-
ευχόταν σὲ ἀθέατο μέρος, κάτω ἀπὸ μία 
συκιά. Ἐντυπωσιασμένος ἀπὸ τὸ θαυμα-
στὸ αὐτὸ σημεῖο ἀλλὰ καὶ φωτισμένος ἀ-
πὸ τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ, ὁ ἄδολος Ἰσραη-
λίτης διακήρυξε τὴν πίστη του στὴν πιὸ με-
γάλη ἀλήθεια:

–«Ραββί, σὺ εἶ ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ, σὺ εἶ ὁ 
βασιλεὺς τοῦ Ἰσραήλ».

Καὶ ὁ Κύριος ποὺ δέχθηκε τὴ βαρυσή -
μαντη ὁμολογία του, ἀπάντησε:

–Ἐπειδὴ σοῦ εἶπα ὅτι σὲ εἶδα κάτω ἀπὸ 
τὴν συκιά, πιστεύεις; «Μείζω τούτων ὄψει». 
Σὲ διαβεβαιώνω ὅτι ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα θὰ 

δεῖς ἀκόμη μεγαλύτερα καὶ περισσότερο 
θαυμαστὰ ἀπὸ αὐτά. Ποιὰ εἶναι αὐτὰ τὰ με-
γάλα καὶ συγκλονιστικὰ θαύματα τὰ ὁποῖα 
ὑποσχέθηκε ὁ Κύριος στὸν Ναθαναὴλ ἀλ-
λὰ καὶ σὲ κάθε πιστὸ μαθητή του; 

1. Θ������ Σ�� �Ω� �� 
����
Ὁ προφητικὸς καὶ ἀποκαλυπτικὸς λόγος 

τοῦ Κυρίου «μείζω τούτων ὄψει» ἄρχισε 
πολὺ σύντομα νὰ ἐπαληθεύεται.

Ὁ Ναθαναήλ, ὅπως καὶ οἱ ἄλλοι μαθητές, 
εἶδαν τὸν Κύριο νὰ ἐπιτελεῖ ἀναρίθμητα κα-
ταπληκτικὰ θαύματα, μὲ τὰ ὁποῖα εὐεργε-
τοῦσε τοὺς ἀνθρώπους καὶ φανέρωνε τὴ 
θεία του δύναμη. Τὸν ἄκουσαν νὰ τοὺς δι-

ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΜΑΡΤΙΟΥ
(Α΄ Νηστειῶν)

Τῆς Ὀρθοδοξίας

«�εGζω τοIτων ὄψει»

t 
ῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἠθέλησεν ὁ ᾿Ιησοῦς ἐξελθεῖν εἰς τὴν Γαλιλαίαν· καὶ εὑρίσκει 
Φίλιππον καὶ λέγει αὐτῷ· ἀκολούθει μοι. ἦν δὲ ὁ Φίλιππος ἀπὸ Βηθσαϊδά, 
ἐκ τῆς πόλεως ᾿Ανδρέου καὶ Πέτρου. εὑρίσκει Φίλιππος τὸν Ναθαναὴλ καὶ 

λέγει αὐτῷ· ὃν ἔγραψε Μωϋσῆς ἐν τῷ νόμῳ καὶ οἱ προφῆται, εὑρήκαμεν, ᾿Ιησοῦν 
τὸν υἱὸν τοῦ ᾿Ιωσὴφ τὸν ἀπὸ Ναζαρέτ. καὶ εἶπεν αὐτῷ Ναθαναήλ· ἐκ Ναζαρὲτ 
δύναταί τι ἀγαθὸν εἶναι; λέγει αὐτῷ Φίλιππος· ἔρχου καὶ ἴδε. εἶδεν ὁ ᾿Ιησοῦς τὸν 
Ναθαναὴλ ἐρχόμενον πρὸς αὐτὸν καὶ λέγει περὶ αὐτοῦ· ἴδε ἀληθῶς ᾿Ισραηλίτης, 
ἐν ᾧ δόλος οὐκ ἔστι. λέγει αὐτῷ Ναθαναήλ· πόθεν με γινώσκεις; ἀπεκρίθη ᾿Ιη-
σοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ· πρὸ τοῦ σε Φίλιππον φωνῆσαι, ὄντα ὑπὸ τὴν συκῆν εἶδόν 
σε. ἀπεκρίθη Ναθαναὴλ καὶ λέγει αὐτῷ· ραββί, σὺ εἶ ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ, σὺ εἶ ὁ 
βασιλεὺς τοῦ ᾿Ισραήλ. ἀπεκρίθη ᾿Ιησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ· ὅτι εἶπόν σοι, εἶδόν σε 
ὑποκάτω τῆς συκῆς, πιστεύεις; μείζω τούτων ὄψει. καὶ λέγει αὐτῷ· ἀμὴν ἀμὴν 
λέγω ὑμῖν, ἀπ᾿ ἄρτι ὄψεσθε τὸν οὐρανὸν ἀνεῳγότα, καὶ τοὺς ἀγγέλους τοῦ Θεοῦ 
ἀναβαίνοντας καὶ καταβαίνοντας ἐπὶ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου.
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δάσκει μοναδικὲς ἀλήθειες καὶ θαύμαζαν τὴ 
θεϊκή του σοφία. Ὅπως ἀναφέρουν οἱ ἱεροὶ 
Εὐαγγελιστές, «ἐξεπλήσσοντο οἱ ὄ χλοι ἐπὶ 
τῇ διδαχῇ αὐτοῦ» (Ματθ. ζ΄ 28-29)· ὁ λαὸς 
ποὺ Τὸν ἄκουγε κυριευόταν ἀπὸ  με γάλη 
κατάπληξη καὶ κυριολεκτικὰ κρε μόταν ἀπὸ 
τὸ στόμα του (Λουκ. ιθ΄ 48). 

Τὸ ἀποκορύφωμα ὅμως ὅλων τῶν θαυ-
μαστῶν ποὺ ἔζησε ὁ Ναθαναὴλ καὶ οἱ ἄλλοι 
μαθητὲς κοντὰ στὸν Κύριο ἦταν τὸ Πάθος 
καὶ ἡ Ἀνάστασή του. Ἐκεῖ ἀποκαλύφθηκε 
ἡ ἄπειρη ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, ὁ Ὁποῖος «τὸν 
υἱὸν αὐτοῦ τὸν μονογενῆ ἔδωκεν, ἵνα πᾶς 
ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν μὴ ἀπόληται, ἀλ λ’ 
ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον» (Ἰω. γ΄ 16). Πόση συ γκί -
νηση ἔνιωσαν οἱ μαθητές, ὅταν ὁ Κύριος  
τοὺς παρέδιδε τὸ Μυστήριο τῆς θείας Εὐ-
χαρι  στίας στὸ Μυστικὸ Δεῖπνο! Ἀλλὰ καὶ 
ἦταν ἀδύνατο νὰ  περιγράψουν τὰ συναι-
σθήματά τους, ὅταν εἶδαν τὸν Κύριο  ἀνα-
στημένο καὶ πάλι κοντά τους! Τὸν εἶδαν 
ὡς τὸν Νικητὴ τοῦ θανάτου νὰ τοὺς μετα-
δίδει τὴ δική του χαρὰ καὶ εἰρήνη καὶ τὴν 
ἀπόλυτη βεβαιότητα  ὅτι  πλέον καταργή-
θηκε ἡ ἐξουσία τοῦ δια βό  λου καὶ τοῦ θα-
νάτου. Ἀναστήθηκε ὁ Χρι στὸς  καὶ χάρισε 
στοὺς ἀνθρώπους τὴν αἰ   ώνια ζωή, τὴ λύ-
τρωση καὶ τὴ σωτηρία! Ὑ   πάρ χει μεγαλύτε-
ρη καὶ πιὸ θαυμαστὴ δωρεὰ ἀπὸ αὐτό;
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Ὡστόσο, μετὰ τὴν ἔνδοξη Ἀνάληψη τοῦ 
Κυρίου στοὺς οὐρανούς, ἕνα ἄλλο μονα-
δικὸ καὶ ἀνεπανάληπτο θαῦμα ἄρχισε νὰ 
ξεδιπλώνεται μπροστὰ στὰ μάτια τῶν μα-
θητῶν. Ἕνα θαῦμα ἀπείρων διαστάσεων! 
Ποιὸ εἶναι αὐτό; Ἡ Ἐκκλησία! 

Ἡ Ἐκκλησία φανερώθηκε στὸν κόσμο 
ὡς ἡ ἐπὶ τῆς γῆς Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, ἀπὸ 
τὴν ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς, ὅταν τὸ Πανά-
γιον Πνεῦμα ἐπιφοίτησε στοὺς ἁγίους Ἀ  -
πο στόλους. Ἀπὸ τότε οἱ ἅγιοι Ἀπόστολοι 
ξεκίνησαν τὸ μεγαλειῶδες ἔργο, γιὰ νὰ δι-
αδώσουν τὸ μήνυμα τοῦ Εὐαγγελίου «ἕως 
ἐσχάτου τῆς γῆς». Ἡ ὕπαρξη τῆς Ἐκκλησί-

ας καὶ ἡ θαυμαστὴ ἐξάπλωσή της ἦταν καὶ 
εἶναι ἕνα συνεχιζόμενο θαῦμα: Τί κι ἂν στὸ 
διάβα τῶν αἰώνων ἀντιμετώπισε σκληροὺς  
διωγμούς, ποικίλες αἱρέσεις, λυσσα   λέα πο-
λεμικὴ ἀπὸ τὴν ἄθεη καὶ ἀντι χρι στια νικὴ 
προπαγάνδα; Ἡ Ἐκκλησία πο  λε μου  μένη 
νικᾶ! Θεμελιώθηκε στὴν πίστη τῶν ἁγίων 
Ἀ   ποστόλων, ἑδραιώθηκε μὲ τὴ δι   δα σκα λία 
τῶν ἁγίων Πατέρων, στολίστη κε   μὲ τὰ αἵ-
ματα τῶν ἁγίων Μαρτύρων καὶ τοὺς ἀσκη-
τικοὺς ἀγῶνες τῶν Ὁσίων, ἐξα πλώ θηκε μὲ
τοὺς κόπους καὶ τὶς θυσίες  ἁγνῶν ἱεραπο-
στόλων καὶ παραμένει μέσα στοὺς αἰῶνες 
«στῦλος καὶ ἑδραίωμα τῆς ἀλη θείας» (Α΄ 
Τιμ. γ΄ 15). Σὰν ἄλ λος στύ λος καὶ γερὸ θε-
μέλιο ὑποβαστάζει τὴν ἀλήθεια.        

�   �   �
Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας, 2011 χρόνια 

μ.Χ. Ἡμέρα ποὺ ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτάζει 
τὸν θρίαμβο κατὰ τῆς Εἰκονομαχίας καὶ τῶν 
αἱρέσεων. Ἡμέρα ἀφιερωμένη σ’ ἕνα θαῦ-
μα διαχρονικὸ καὶ αἰώνιο: τὴ νίκη τῆς Ὀρ-
θοδοξίας. 

Στὴν ἐποχὴ ποὺ ζοῦμε ἡ Ἐκκλησία ἀντι-
μετωπίζει ἔντονους κινδύνους καὶ πειρα-
σμούς: συγκρητισμός, οἰκουμενισμός, ἐκ-
κοσμίκευση, αἱρέσεις καὶ παραθρησκεῖες, 
φανεροὶ διῶκτες καὶ ὕπουλοι ἐχθροὶ προσ-
παθοῦν μὲ κάθε τρόπο νὰ ξεριζώσουν τὴν 
πίστη ἀπὸ τὶς καρδιὲς τῶν ἀνθρώπων καὶ 
νὰ ἐξαφανίσουν τὰ ἴχνη τῆς Ὀρθοδό ξου 
Ἐκκλησίας. Ματαιοπονοῦν ὅμως! 

Ἡ δισχιλιετὴς ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας μας 
εἶναι γεμάτη ἀπὸ θαύματα ποὺ ἀποδεικνύ-
ουν τὴν αἰώνια καὶ ἀκατάλυτη δύναμή της 
καὶ ἐπαληθεύουν τὸν προφητικὸ λόγο τοῦ 
Κυρίου «καὶ πύλαι ᾅδου οὐ κατισχύσου-
σιν αὐτῆς» (Ματθ. ις΄ 18). Ἂς μὴ φοβόμα-
στε λοιπὸν τὶς ἐπιθέσεις τῶν ἐχθρῶν τῆς 
Πίστεως κι ἂς μὴν ἀπογοητευόμαστε. Εἴ-
δαμε τὴν ἔνδοξη ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας 
μας στὸ παρελθόν, ἀλλὰ καὶ «μείζω τού-
των ὀψόμεθα»! Ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ θὰ 
ἐπικρατήσει. Ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ χάρις θὰ λάμ-
ψουν καὶ τότε θὰ δοῦμε λαμπρότερο τὸν 
 θρίαμβο τῆς Ὀρθοδοξίας.



2. «Ἡμάρτομεν2. «Ἡμάρτομεν
καὶ ἠνομήσαμεν»καὶ ἠνομήσαμεν»

ΟΙ ΕΝΝΕΑ ΩΔΕΣ
Ὠδὴ ἑβδόμη

εταξὺ τῶν στίχ. 23 καὶ 24 τοῦ 
τρίτου κεφαλαίου τοῦ βιβλί ου τοῦ 
προφήτου Δανιὴλ παρεμβάλλον-
ται ἄλλοι 67 στίχοι, οἱ ὁποῖοι πε-

ριέχουν τὴν προ σευχὴ τοῦ Ἀζαρία καὶ 
τὸν Ὕμνο τῶν ἁγίων Τριῶν Παίδων. Οἱ 
στί χοι αὐτοὶ διασώθηκαν μόνο στὴν Ἑλ-
λη  νική, προϋποθέτουν ὅμως σημιτι κὸ 
πρωτότυπο κείμενο. Εἶναι δὲ ἄξιο ἰδιαί-
τερης προσοχῆς ὅτι τόσο ἡ προσ ευχὴ 
ὅσο καὶ ὁ θαυμάσιος ὕμνος τῶν Τριῶν 
Παίδων εἶχαν εἰσαχθεῖ στὴ λειτουργικὴ 
χρή ση πολὺ νωρίς, ὅπως μαρτυρεῖ ὁ ἐκ-
κλησιαστικὸς συγγραφέας τοῦ δ΄ αἰῶνος 
Ρουφῖνος καὶ ὁ Μέγας Ἀθανάσιος1.

Ἡ ὑπέροχη προσευχὴ τοῦ Ἀζαρία, ποὺ 
τὴν ἀπηύθυνε καὶ ἐκ μέρους τῶν ἄλλων 
δύο, χωρίζεται σὲ τρία μέρη: α) σύντομη 
δο ξολογία (στίχ. 1-3)· β) ταπεινὴ ἐξομο-
λόγηση τῶν ἁμαρτιῶν τοῦ Ἰσραήλ (στίχ. 
4-9) καὶ γ) δέηση (στίχ. 10-21).

Τί νὰ πρωτοθαυμάσει κανεὶς ἀπὸ τὴ 
σο φία τοῦ προοιμίου τῆς προσευχῆς τοῦ 
Ἀ    ζαρία; ἐρωτᾶ ὁ Θεοδώρητος Κύρου. 
Ὑμνοῦσε τὸν Θεό (στίχ. 2) εὑρισκόμενος 
ὄχι κάτω ἀπὸ συνθῆκες ἠρεμίας, εὐτυ-
χίας καὶ ἀνέσεως, ἀλλὰ μέσα σὲ καμίνι 
πυρωμένο ἑπτὰ φορές! Τὸν δοξολογοῦ -
σε ὀνομάζοντάς τον «Θεὸν τῶν πατέ-
ρων» του. Μὲ τὴ φράση αὐτὴ φανέρωνε 
τὸ τα πεινὸ φρόνημα τοῦ ἰδίου καὶ τῶν ἄλ-
λων δύο, καὶ διακήρυσσε τὴν ἀρετὴ τῶν 
 πα τέρων. Ἔλεγε: Σὲ ὑμνοῦμε, Δέσποτα, 
ἐ    μεῖς ποὺ ἔχουμε προγόνους ἐκείνους 
τῶν ὁποίων θέλησες, ἕνεκα τῆς εὐσεβεί-
ας τους, νὰ ὀνομασθεῖς Θεός. Διότι σὺ εἶ-
πες στὸ δοῦλο σου Μωυσῆ: «Ἐγώ εἰμι ὁ 
Θεὸς τοῦ πατρός σου, Θεὸς Ἀβραὰμ καὶ 

Θεὸς Ἰσαὰκ καὶ Θεὸς Ἰακώβ» (Ἐξ. γ΄ 6). 
Τὸ ὄνομά σου αὐτὸ εἶναι «αἰνετὸν καὶ δε-
δοξασμένον» ὄχι σὲ ὁρισμένο καιρὸ καὶ 
χρόνο, ἀλλὰ «εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας»2.

Ἐμεῖς, συνεχίζει ὁ Ἀζαρίας, σὲ ὑμνοῦμε 
διότι σ’ ὅλα ὅσα μᾶς ἔκαμες, μᾶς φέρθη-
κες μὲ δικαιοσύνη. Παραχώρησες νὰ αἰ-
χ μα λωτισθοῦμε ἀπὸ τοὺς Βαβυλωνίους. 
Ὅλα τὰ ἔργα σου εἶναι ὀρθὰ καὶ ἀληθινὰ 
καὶ οἱ δρόμοι σου εἶναι εὐθεῖς. Ὅλες οἱ ἀ  -
ποφάσεις καὶ οἱ τιμωρίες σου εἶναι ὀρ θές, 
ἀληθινὲς καὶ δίκαιες. Ὅπως δίκαιες εἶναι 
καὶ οἱ ἀποφάσεις σου, προκειμένου νὰ 
τιμωρήσεις κι ἐμᾶς καὶ τὴν Ἱερουσαλήμ, 
τὴν ἁγία πόλη τῶν πατέρων μας. Διό τι 
πράγματι· μὲ ὀρθὴ καὶ δίκαιη ἀπόφαση  
μᾶς κτύπησες μὲ ὅλες αὐτὲς τὶς συμ φο ρὲς  
ἐξαιτίας τῶν ἁμαρτιῶν μας. Διότι ἁ      μαρ-
τήσαμε καὶ παραβήκαμε τὸν ἅγιο νό μο 
σου ἐγκαταλείποντάς Σε καὶ ἀπομακρυ-
νόμενοι ἀπὸ Σένα τὸν ἀγαθὸ Δεσπότη καὶ 
παντοδύναμο προστάτη μας (στίχ. 3-5).

Ὁ θεοσεβὴς Ἀζαρίας ἐπαναλαμβάνει 
συνεχῶς τὴν ἴδια ἀλήθεια μὲ διαφορετι-
κὲς λέξεις. Ἔτσι ὑμνεῖ τὴ δίκαιη κρίση τοῦ 
Θε οῦ, χωρὶς ν’ ἀφήνει τόπο γιὰ ὁποια-
δή ποτε ἀχαριστία. Δὲν παρέδωσες, ὁμο-
λογεῖ,  χωρὶς λόγο τὴν ἁγία Ἱερουσαλὴμ 
στοὺς ἐχθρούς· δὲν μᾶς ἐγκατέλειψες ἀ ν -
αί τια, ὥστε νὰ συρθοῦμε αἰχμάλωτοι. Ὄ   -
χι! Γιὰ τὶς ἁμαρτίες ὅλων μας ἐπέτρεψες 
ὅλα αὐ τά. Αὐτὰ συνέβησαν διότι «ἡμάρ-
το μεν καὶ ἠνομήσαμεν». Κάναμε τὴ με-
γα λύτερη ἁμαρτία καὶ ἀνομία. Ποιὰ εἶ-
ναι αὐ τή; Ἀποστατήσαμεν «ἀπὸ σοῦ»! 
(στίχ. 5).

Παρατηρεῖ ὁ ἑρμηνευτὴς Θεοδώρητος: 
Αὐτὸ τὸ «ἀπὸ σοῦ» ἔχει «πολλὴν ἔμ φα-



σιν». Εἶναι ἀντὶ «τοῦ Ποιητοῦ καὶ Δημι-
ουρ  γοῦ, τοῦ ἀγαθοῦ Δεσπότου, τοῦ τρο-
  φέως καὶ φύλακος», ποὺ μᾶς ἀπήλ λα  ξε 
ἀπὸ τὴ δουλεία τῆς Αἰγύπτου, ποὺ χώ  -
ρισε τὴν Ἐρυθρὰ θάλασσα γιὰ νὰ πε ρά-
σουμε, ποὺ ἔκανε ν’ ἀναβλύσει νερὸ ἀπὸ 
τὸν κατάξερο βράχο. Αὐτοῦ ποὺ μᾶς 
χο ρήγησε ὅλα τὰ ἄλλα ἀγαθὰ ποὺ εἶναι 
γραμμένα στὴν Ἁγία Γραφή3.

Ἀκούγοντας ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες τὰ λόγια 
αὐτὰ τῆς ὑπέροχης προσευχῆς τοῦ εὐ-
σεβοῦς Ἰουδαίου Ἀζαρία, νομίζουμε ὅτι 
τὰ ἀπευθύνει στὸν παντοδύναμο Κύριο 
καὶ ἐκ μέρους μας. Διότι ὅταν ἀναλο γι-
σθοῦμε τὶς συμφορὲς ποὺ μᾶς ἔχουν βρεῖ 
καὶ οἱ ὁποῖες δὲν εἶναι παρὰ δίκαιες καὶ 
παιδαγωγικὲς πα ρα χωρήσεις τοῦ δι  και -
οκρίτου Θεοῦ στὸ ἔθνος μας, δὲν ἔ   χου-
με παρὰ νὰ συμφωνήσουμε ἀπόλυ τα 
μαζί του. Ἄλλωστε τὰ ἴδια ὁμολογοῦ σαν 
οἱ πατέρες μας, ὅταν οἱ Τοῦρκοι μπῆκαν  
στὴν Κωνσταντινούπολη, τὴν Πόλη τῶν 
πόλεων, τὴ λεηλάτησαν, κατέ στρεψαν  
τοὺς μεγαλοπρεπεῖς Ναούς της καὶ ἰδιαί-
τερα τὸ κόσμημα τῆς Ὀρθοδοξίας, τὴν 
Ἁ   γία Σοφία, καὶ κατέσφαξαν ἢ ἔσυραν 
στὴν αἰχμαλωσία τὸ λαό της.Τὰ ἴδια ὁμο-
λογοῦσαν καὶ οἱ ἀδελφοί μας τοῦ Πόντου 
καὶ τῆς Μικρασίας μετὰ τὴν ἀπάνθρωπη 
γενοκτονία ποὺ ἔκαναν οἱ Τοῦρκοι στὰ 
ἀπὸ αἰώνων ἑλληνικότατα ἐκεῖνα μέρη. 
Τὰ ἴδια ὁμολόγησαν καὶ οἱ ἀδελφοί μας 
Ἕλληνες τῆς Κύπρου μετὰ τὴ βάρβαρη 
εἰσβολὴ τοῦ Ἀττίλα τὸ 1974 στὴν ἄλλοτε 
«νῆσον τῶν ἁγίων»!... Ὅλα τὰ δεινά μας, 

οἱ ὅ   ποιες συμφορές μας, εἶναι συνέπει ες  
τῆς ἁμαρτίας καὶ ἀποστασίας μας ἀ      πὸ 
τὸν ἅγιο νόμο τοῦ παντοκράτορος Θεοῦ.

Γράφει ὁ ὅσιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης 
ποὺ ζοῦσε κάτω ἀπὸ τὸν τουρκικὸ ζυγό: 
«Ἁρμόζει τὸ ρητὸν τοῦτο καὶ εἰς ἡμᾶς 
τοὺς Χριστιανούς· διότι καὶ ἡμεῖς διὰ τοῦ-
το παρεδόθημεν εἰς τὴν αἰχμαλωσίαν 
τῶν ἀσεβῶν (ΣΣ ἐννοεῖ τὴν ὑποδούλωση 
τῶν Ἑλλήνων Ὀρθοδόξων στοὺς μωαμε-
θανούς)· διότι ἡμάρτομεν καὶ διότι τόσον 
πολλὰ ἐδου λώθημεν εἰς τὰ πάθη, ὅπου 
σχεδὸν λατρεύομεν αὐτὰ ὡς Θεόν· διότι 
λέγει ὁ μέγας Μακάριος, ὅτι εἰς ὅποιον 
πάθος τινὰς εἶναι ὑπόδουλος, ἐκεῖνο ἔχει 
καὶ διὰ Θεόν»4.

Κι ἐπειδὴ σήμερα ἐπλεόνασε καὶ πάλι 
ἡ ἁμαρτία καὶ ὑπάρχει μεγά λη ἀποστα-
σία ἀπὸ τὸν Θεό, ἂς δι δαχθοῦμε ἀπὸ ὅλα 
αὐτά. Προσοχὴ λοιπόν, ἀδελφοί. Ὅταν 
ὁ ἀγαθὸς Θεὸς δεῖ μετάνοια καὶ ἐπιστρο-
φή, δὲν θὰ παραχωρήσει νέα δεινὰ καὶ 
νέες συμφορὲς στὸ ἔθνος μας. Ἀλλὰ θὰ 
χορηγήσει πλούσια τὰ ἐλέη του καὶ τοὺς 
οἰκτιρμούς του.

1. Τοὺς στίχους τοὺς ἀριθμοῦμε σύμφωνα μὲ 
τὴν ἀρίθμηση τοῦ κειμένου τῶν Ἑβδομήκον  τα: 
Παράρτημα Β΄, Προσευχὴ Ἀζαρίου καὶ ὕμνος 
τῶν Τριῶν Παίδων, στίχ. 1-67.

2. ΘΕΟΔΩΡΗΤΟΥ ΚΥΡΟΥΘΕΟΔΩΡΗΤΟΥ ΚΥΡΟΥ, Ὑπόμνημα εἰς τὰς
ὁράσεις τοῦ προφήτου Δανιήλ, PG 81, 1325 ΑΒ.

3. ΘΕΟΔΩΡΗΤΟΥ ΚΥΡΟΥΘΕΟΔΩΡΗΤΟΥ ΚΥΡΟΥ, ὅ.π., PG 81, 1325 
CD-1328A.

4. NIKOΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥNIKOΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ, Κῆπος Χαρί-
των, σελ. 168.

114 ΑΡΙΘ. 2018, 1 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011

Συστηματικὴ ἐμβάθυνση στὰ πνευματικὰ νοήματα 
τῆς κατανυκτικῆς Εὐχῆς τοῦ ὁσίου Ἐφραὶμ τοῦ Σύρου. 
Σελίδες 61. Τιμᾶται 2,50  ̦.

Τοῦ Ὁσίου ἡ εὐχὴ
Ἔκδοση δέκατη

Τοῦ Ὁσίου ἡ εὐχὴΤοῦ Ὁσίου ἡ εὐχὴ

Ἀρχιμ. Θεοδώρου Κ. ΜπεράτηἈρχιμ. Θεοδώρου Κ. Μπεράτη



Τὴν Κυριακὴ τῆς Τυρινῆς ἡ Ἐκκλησία 
μᾶς θυμίζει «τὴν ἀπὸ τοῦ Παραδεί-
σου τῆς τρυφῆς ἐξορίαν τοῦ Πρωτο-

πλάστου Ἀδάμ». Οἱ ὕμνοι τῆς ἡμέ ρας μᾶς 
μεταφέρουν στὴ συγκλονιστικὴ ἐκείνη 
ὥρα ποὺ οἱ πρωτόπλαστοι δοκίμασαν 
τὸν ἀπαγορευμένο καρπό, ποὺ ἔδειξαν 
ἐμπιστοσύνη στὸν διάβολο. Καὶ ἀμέσως 
ἀντίκρισαν τὶς ὀδυνηρὲς συνέπειες τῆς 
παραβάσεώς τους. Οἱ ζωντανὲς εἰκόνες 
τοῦ Θεοῦ τραυματίσθηκαν. Ὁ νοῦς τους 
σκοτίσθηκε, ἡ θέλησή τους ἐξασθένησε 
καὶ διαστράφηκε. Ἔχασαν τὴν ἀθωότητά 
τους κι ἀποξενώθηκαν ἀπὸ τὸν Θεό. Μιὰ 
ἀπὸ τὶς τραγικότερες συνέπειες ἦταν ὅτι 
ἔχασαν τὴν θεοΰφαντη στολή τους. 

Ποιὰ ἦταν ὅμως αὐτὴ ἡ θεοΰφαντη 
στολὴ ποὺ εἶχαν; 

Μὴ φαντασθοῦμε μιὰ ἐξωτερικὴ ὑλικὴ 
στολή, ἀλλὰ κάτι ἀσυγκρίτως λαμπρότε-
ρο καὶ ἱερότερο. Ἦταν ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ, 
ἡ ὁποία σὰν μία ἀόρατη στολὴ τοὺς λάμ-
πρυνε μέσα σὲ μία ἀνέκφραστη θεϊκὴ 
δόξα. Αὐτὴ ἡ δόξα τοὺς περιέβαλλε κα-
λύτερα ἀπὸ κάθε ἄλλο ἔνδυμα. Καὶ τοὺς 
χάριζε ἀθωότητα καὶ ἁγνότητα, ἀπάθεια 

Ἡ παλαιὰ
καὶ ἡ νέα 

στολὴ
καὶ ἁγιότητα. Ἡ στολὴ αὐτὴ τοὺς ἔδινε 
τὴ δυνατότητα νὰ ζοῦν ὡς ἔνσαρκοι ἄγ-
γελοι, νὰ βλέπουν καὶ νὰ συνομιλοῦν μὲ 
τὸν Θεό.

Ὅταν λοιπὸν ἔχασαν τὴν θεοΰφαντη 
στολή τους, ἔχασαν καὶ τὴ θεία χάρη καὶ 
δόξα. Γι’ αὐτὸ αἰσθάνθηκαν τὴ γυμνό τη-
τά τους καὶ ἀπερίγραπτη αἰσχύνη. Ἔγι-
ναν πλέον αἰχμάλωτοι τῆς ἁμαρτίας καὶ 
τοῦ διαβόλου. Μετὰ τὴν ἔξοδό του ἀ  -
πὸ τὸν Παράδεισο ὁ Ἀδὰμ θυμᾶται καὶ 
θρηνεῖ: «Οὐκέτι ὄψομαι τὸν Κύριον καὶ 
Θεόν μου». Διότι «διέρρηξα τὴν στολήν  
μου τὴν πρώτην ἣν ἐξυφάνατό μοι ὁ Πλα-
στουργός»· καταξέσχισα τὴν πρώτη μου 
στολή, τὴν ὁποία μοῦ ὕφανε ὁ Πλαστουρ-
γός μου. Καὶ τώρα «ἐνδέδυμαι διερρη-
γμένον χιτῶνα ὃν ἐξυφάνατό μοι ὁ ὄφις 
τῇ συμβουλῇ καὶ καταισχύνομαι». Τώρα 
εἶμαι ντυμένος μὲ τὸν καταξεσχισμένο 
 χιτώνα τῆς ἁμαρτίας, τὸν ὁποῖο μοῦ ὕφα-
νε ὁ ὄφις μὲ τὴν ἀντίθεη συμ βου λὴ ποὺ 
μοῦ ἔδωσε. Καὶ ντρέπομαι φοβερά. 

Ἐξόριστοι πλέον ὅλοι οἱ ἀπόγονοι τοῦ 
Ἀδὰμ ζοῦσαν στὴ χώρα καὶ τὴ σκιὰ τοῦ 
θανάτου, ὅπου ἀποξενώθηκαν ἀπὸ τὸν 
Θεό, αἱμορραγοῦσαν καὶ ἀργοπέθαιναν 
πνευματικά, καὶ νοσταλγοῦσαν τὴ χαμέ-
νη στολὴ τῆς θείας χάριτος. 

Ὥσπου ἦλθε τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου.  
Ὁ ἄπειρος Θεὸς ἀφήνει τὸ μεγαλεῖο τοῦ 
οὐρανοῦ, κρύβεται στὴν ταπεινὴ ἀνθρώ-
πινη φύση καὶ κατεβαίνει στὴ γῆ μας 
γιὰ νὰ μᾶς ἀνεβάσει στὸ ἀρχαῖο μας με-
γαλεῖο καὶ νὰ μᾶς χαρίσει μιὰ νέα στο-
λή. Ποιὰ ὅμως εἶναι αὐτὴ ἡ νέα στολή; 



116 ΑΡΙΘ. 2018, 1 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011

Μήπως εἶναι μιὰ στολὴ ὅμοια μ’ αὐτὴν 
τοῦ ἐπίγειου Παραδείσου; Ἡ νέα στολὴ 
εἶναι ἀσυγκρίτως ἀνώτερη. Πρόκειται γιὰ 
μυστήριο. Μᾶς τὸ ἐξηγεῖ ὁ ἱερὸς Χρυσό-
στομος: Ὁ Θεὸς ὅταν ἔγινε ἄνθρωπος, 
μᾶς λέει, ἦλθε καὶ βρῆκε τὴν ἀνθρώπινη 
φύση μας γεμάτη ἀκαθαρσία καὶ αἵμα-
τα. Τὴν ἔλουσε, τὴν ἄλειψε μὲ λάδι καὶ 
τὴν ἔντυσε μὲ ἔνδυμα ποὺ παρόμοιο δὲν 
ὑπάρχει. Ἔγινε ὁ Ἴδιος στολή της. Μᾶς 
ἔν τυσε μὲ τὸν Ἑαυτό του, σὰν νὰ ἦταν ἔν-
δυμα. Αὐτὴ εἶναι ἡ νέα στολή μας, ὁ ἴδιος 
ὁ Χριστός. 

«Ὅσοι εἰς Χριστὸν ἐβαπτίσθημεν, Χρι-
στὸν ἐνεδύθημεν» (βλ. Γαλ. γ΄ 27). Ὅσοι 
βαπτισθήκαμε  στὸ ὄνομα τοῦ Χριστοῦ, 
ἐνδυθήκαμε μέ σα μας τὸν Χριστό. Γι’ αὐ-
τὸ κατὰ τὴν Βάπτισή μας φορέσαμε  λευ-
κὰ ροῦχα, γιὰ νὰ μᾶς θυμίζουν τὰ ἱμά τια 
τοῦ Χριστοῦ, τὰ ὁποῖα στὴ Μεταμόρφω-
ση «ἐγένετο λευκὰ ὡς τὸ φῶς» (Ματθ. ιζ΄ 
2)· νὰ μᾶς θυμίζουν ἀ   κόμη ὅτι καλούμα-
στε νὰ ζήσουμε μιὰ νέα μεταμορφωμένη 
ἁγία ἐν Χριστῷ ζωή. 

Ἐπειδὴ ὅμως εἴμαστε ἀδύναμοι καὶ πέ-
φτουμε εὔκολα στὴν ἁμαρτία, κινδυνεύ-
ουμε νὰ χάσουμε τὴ στολὴ τοῦ ἁγίου 
Βαπτίσματος. Γι’ αὐτὸ ὁ Κύριός μας μᾶς 
δίνει τὸ δεύτερο Βάπτισμα, τὸ Μυστήριο 
τῆς ἱερᾶς Ἐξομολογήσεως, ὅπου καθαρί-
ζει τὴ στολή μας αὐτή. Γιὰ νὰ μπορέσου-
με μὲ τὴ θεία Κοινωνία νὰ γίνουμε θεοφό-
ροι. Ἀσύλληπτο τὸ μυστήριο. Ἐνδυόμεθα 
τὸν Χριστό. Στὶς φλέβες μας ρέει τὸ αἷμα 
του. Δὲν ζοῦμε πλέον ἐμεῖς, «ζῇ ἐν ἡμῖν 
ὁ Χριστός» (πρβλ. Γαλ. β΄ 20). 

Σχηματίζεται μέσα μας ὁ Χριστός. Ἐ     μεῖς 
πλέον «νοῦν Χριστοῦ ἔχομεν» (Α΄ Κορ. 
β΄ 16). Τί ἁγία ἐμπειρία: ὁ Χριστὸς νὰ 
κα  τευθύνει τὴ σκέψη μας, τὶς ἐπιθυμίες 
μας, τὶς ἐνέργειές μας! Ἡ καρδιά μας νὰ 
ἀγαπάει ὅπως ἀγαπᾶ ὁ Χριστός. Ὁ νοῦς 
μας νὰ σκέπτεται ὅπως σκέπτεται ὁ Χρι-
στός. Τὰ μάτια μας νὰ βλέπουν ὅπως τὰ 
μάτια του. Ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος μᾶς λέει 

ὅτι ἀφοῦ ἔχουμε ἐνδυθεῖ τὸν Χριστό, θὰ 
πρέπει πλέον ὁ Χριστὸς νὰ φαίνεται ἀπὸ 
παντοῦ μέσα μας. Νὰ βλέπουν οἱ ἄλλοι 
στὸ πρόσωπό μας καὶ στὴ ζωή μας τὸν 
ἴδιο τὸν Χριστό. 

Γιὰ νὰ γίνουν ὅμως ὅλα αὐτά, χρειάζε-
ται ἀγώνας. Δὲν γίνονται μὲ ὡραῖα λόγια 
ἢ συναισθήματα. Χρειάζονται ἀποφά-
σεις, μετάνοια, ἄσκηση. Στὶς Βαπτίσεις 
τῶν πρώτων χριστιανῶν ὅταν ὁ ἱερέας 
ἔδινε τὸν λευκὸ χιτώνα στὸν βαπτιζόμε-
νο, τοῦ ἔλεγε: «Λάβε στολὴ λαμπρὴ καὶ 
ἄμωμη, γιὰ νὰ τὴν παρουσιάσεις δίχως 
ρύπους μπροστὰ στὸ βῆμα τοῦ Κυρίου 
καὶ θὰ ἔχεις ζωὴ αἰώνια». Ὅσοι ντυθήκα-
με τὸν Χριστό, δὲν ἔχουμε δικαίωμα νὰ 
ξαναμαρτάνουμε. 

Ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος λέει: Ἐσεῖς ποὺ 
ντυθήκατε τὸν Χριστό, προσέχετε  παρα-
καλῶ καθημερινὰ τὴ λαμπρότητα  τοῦ 
ἐνδύματος, ὥστε νὰ μὴ δεχθεῖτε ρύπο ἢ 
ρυτίδα, οὔτε μὲ ἄκαιρα λόγια ἢ μάταια  ἀ  -
κούσματα, μὲ ἀπερίσκεπτους λογι σμοὺς  
καὶ ἀπρόσεκτα βλέμματα. Καὶ ὁ Μέ γας 
Βασίλειος μᾶς λέει: Φυλάξτε  τὸ θησαυ-
ρό σας, τὸ καθαρὸ ἔνδυμα τῆς ἀ φθαρ-
σίας, χωρὶς καμία κηλίδα, φυλάξτε   ὅλα 
τὰ μέλη τοῦ σώματός σας ἅγια· μακριὰ 
ἀπὸ τὸ σαρκικὸ πνεῦμα τοῦ κό σμου, 
τὴν κυριαρχία τῶν παθῶν, τῶν σαρ κι-
κῶν ἐπιθυμιῶν καὶ ἡδονῶν. Δὲν ἔ χου με  
λοιπὸν δικαίωμα νὰ μολύνουμε τὸ σῶμα 
καὶ τὴν ψυχή μας. Δὲν ἀνήκουμε πλέ ον 
στὸν ἑαυτό μας, ἀνήκουμε στὸν Χριστό.

Θὰ εἶναι φοβερὸ νὰ βρεθοῦμε κάποτε 
κι ἐμεῖς στὴ θέση ἐκείνου τοῦ ἐπισκόπου 
τῆς Λαοδικείας, στὸν ὁποῖο ἔλεγε ὁ Χρι-
στός μας: «Σὲ συμβουλεύω νὰ ἀγοράσεις 
ἀπὸ μένα ἱμάτια λευκὰ γιὰ νὰ ντυθεῖς καὶ 
νὰ μὴ φανερωθεῖ ἡ αἰσχύνη τῆς γυμνότη-
τός σου». Ἀλλὰ νὰ ἀνήκουμε σ’ αὐτοὺς 
γιὰ τοὺς ὁποίους λέει ὁ Χριστὸς ὅτι: «δὲν 
μόλυναν τὰ ἱμάτιά τους μὲ ἁμαρτίες καὶ 
τοὺς ἀξίζει νὰ ζήσουν μαζί μου μὲ λευκά, 
φωτεινὰ ἱμάτια» (Ἀποκ. γ΄ 18, 4). 



(5 Μαρτίου)

Ὁ ἅγιος ὁσιομάρτυςὉ ἅγιος ὁσιομάρτυς
Κόνων ὁ ἼσαυροςΚόνων ὁ Ἴσαυρος

τὶς 5 Μαρτίου ἡ ἁ   γία μας Ἐκκλη-
σία συνεορτάζει τρεῖς ἁ   γίους ποὺ 
 φέ ρουν τὸ ἴδιο ὄνομα,  «Κό νων»: 
τὸν ἅγιο Κό νωνα τὸν κη  πουρὸ καὶ 

μάρ  τυρα ἀπὸ τὴ Να-
ζαρέτ, ποὺ μαρτύρη-
σε ἐπὶ Δε κίου τὸν 
3ο αἰώνα· τὸν ὅσιο 
Κόνω να τὸν Κύ πριο, 
ποὺ ἀ   σκή τε ψε στὸν 
Ἀκάμα,  καὶ τὸν ἅ   γιο 
ὁσιο μάρ τυρα Κό ν ω-
να, ποὺ μελετοῦμε ἐ  -
δῶ τὴ ζωή του.

Πρόκειται γιὰ ἅγιο 
ποὺ ἀνήκει στὴ χο   -
ρεία τῶν Μαρτύρων 
τῶν πρώτων ἀ        πο στο-
λικῶν χρόνων. Γεν-
νήθηκε τὸν 2ο αἰώ να  
στὸ χωριὸ Βυδανὴ 
τῆς Σε  λευκείας,  στὴν 
ὀρεινὴ πε ριοχὴ τῆς Ἰσαυ ρίας  τῆς  Μι κρᾶς 
Ἀσίας. Οἱ γονεῖς του, ὁ Νέ στωρ καὶ ἡ 
Νάδα, ἦταν εἰ δω λολά τρες, ἀλλὰ εἶ χαν 
καλοσυνάτη ψυχή, παρότι ζοῦ σαν σὲ 
τόπο ποὺ φημι ζόταν γιὰ τὴν τραχύτη τα 
καὶ τὴ σκλη ρότητα τῶν κα τοίκων του.

Ἡ Παράδοση ἀναφέρει ὅτι ὁ Κόνων 
κατηχήθηκε στὴ χριστιανικὴ πίστη καὶ 
βα πτίστηκε ἀπὸ τὸν ἀρχάγγελο Μιχα-

ήλ. Αὐτὸς ὁ Μέγας Ἀρχιστράτηγος τῶν 
Ἐ   πουρανίων Δυνάμεων τὸν ἐνίσχυε  σὲ 
ὅ    λη τὴ μετέπειτα ζωή του καὶ ἰδιαί  τερα 
στόν ἀγώνα του γιὰ τὴν ὁμο λο γία τοῦ 

ὀ      νό μα τος τοῦ Κυρίου 
Ἰη     σοῦ Χριστοῦ. Καὶ 
σὲ πολ  λὲς  ἄλλες πε-
ριστάσεις ὁ Ἀρ χάγ γε-
λος τὸν βο ή θη σε γιὰ 
νὰ φυγαδεύ  σει ἢ νὰ
περιορίσει (μέ σα σὲ
πι θάρι) πονηρὰ πνεύ-
μα τα καὶ νὰ δαμά  σει
τὴ δύ ναμή τους.

Σὲ νεαρὴ ἡλικία ὁ 
Κό  νων πιεζόμενος ἀ-
   πὸ τοὺς γονεῖς του 
νυμφεύθηκε μιὰ εὐ σε -
βὴ  καὶ πιστὴ κό  ρη, τὴν 
Ἄν να, μὲ τὴν ὁ     ποία 
ἀποφάσισαν μαζὶ νὰ 
ζήσουν   μὲ αὐ  στηρὴ 

ἐγκράτεια. Καὶ οἱ δυό τους φλέ γονταν 
ἀπὸ ἰσχυρὸ πόθο ἱερα   πο   στολῆς καὶ 
διέδιδαν τὸ μήνυμα τοῦ Εὐαγγελίου.

Οἱ μικροὶ πυρῆνες τῶν χριστιανῶν 
τῆς γύρω περιοχῆς, ποὺ ζοῦσαν τὴ νέα 
ζωὴ μὲ τὸ ἀνώτερο ἦθος ποὺ ἐγκαι νία -
σε ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός, εἶ χαν βα-
θιὰ συγκινήσει τοὺς γονεῖς τοῦ Κόνω -
να.  Ἔτσι δὲν δίστασαν καὶ οἱ δυὸ σύν-
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Τὰ νέα μας αὐτὰ βιβλία βοηθοῦν τὰ πιστὰ μέλη τῆς ἁγίας 
τοῦ Χριστοῦ Ἐκ κλησίας στὴ μελέτη καὶ κατανόηση τῆς Ἁγίας 
Γραφῆς.  Πα ρουσιάζουν τὴ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο τοῦ ἔν δοξου 
βασιλιᾶ τοῦ Ἰσραὴλ Σο λομῶντος, ὁ ὁ     ποῖος μᾶς διδάσκει μὲ 
τὴν εὐσέβεια καὶ τὴν ἀφοσί ωσή του στὸν Θεό, τὸν θεοφιλή 
του πόθο γιὰ τὸν οἶκο καὶ τὴ λατρεία τοῦ Κυρίου. 

Ἀρχιμ. Γεωργίου Δ. Μπίζα

Ὁ πιὸ σοφὸς ἄρχοντας τοῦ κόσμουὉ πιὸ σοφὸς ἄρχοντας τοῦ κόσμου
(ὁ Σολομών)

Ὁ Σολομὼν κτίζει τὸν Ναὸ τοῦ ΘεοῦὉ Σολομὼν κτίζει τὸν Ναὸ τοῦ Θεοῦ

τομα καὶ μὲ πολλὴ εὐκολία νὰ ἀσπα-
σθοῦν τὴ χριστιανικὴ πίστη. Μά λιστα ὁ 
πατέρας του ὁ Νέστωρ ἔγινε ἀργότερα 
καὶ μάρ τυρας.

Ὁ Κόνων προικισμένος ἀπὸ τὸν Θεὸ 
μὲ τὸ χάρισμα τοῦ λόγου, καὶ μάλιστα 
πειστικοῦ λόγου, ἀνέτρεπε μὲ εὐκολία 
τὰ σοφίσματα τῶν ἐθνικῶν. Κάποτε οἱ 
εἰδωλολάτρες τῆς περιοχῆς τὸν ὁδήγη-
σαν σὲ ἐπίσημο βῆμα γιὰ νὰ τὸν δικά-
σουν «ὡς ὑβριστὴ καὶ ἐχθρὸ τῆς ἐπί -
ση μης θρησκείας» ἔχοντας φέρει ἀ-
πέν αν  τί του δεινοὺς συζητητές. Ὁ Κό-
νων καὶ ἐ               δῶ νίκησε, γιατὶ μίλησε μὲ γλυ -
κύτητα καὶ πρα ότητα καὶ ἔδωσε πει-
στικὲς ἀπαντήσεις σὲ ὅλους. 

Ἰδιαίτερα ἀνέπαυε ἀνήσυχους εἰδω-
λολάτρες νέους ποὺ ἀναζητοῦσαν μὲ 
πάθος τὴν ἀλήθεια. Μὲ τὴ δύναμη τοῦ 
Θε οῦ καὶ τὴν ἐνίσχυση τοῦ ἀρχαγγέλου 
Μιχαὴλ πολλοὶ ἐπηρεάζονταν ἀπὸ τὸ 
κήρυγμά του καὶ ἄλλαζαν ζωή. Ζητοῦ-
σαν νὰ βαπτισθοῦν καὶ νὰ βαδίσουν 
τὴν ὁδὸ τοῦ Κυρίου. Τὸ δίχτυ τῆς βασι-
λείας τοῦ Χριστοῦ, ποὺ ἔριχνε ὁ Κόνων, 
ὅλο καὶ ἁπλωνόταν περισσότερο, ὅλο 
καὶ δεχόταν περισσότερους μέσα του 
«λογικοὺς ἰχθῦς».

Ὅμως τὸ νέο αὐτὸ ἔφερνε πικρία καὶ 
δυ σαρέσκεια στὸ ἀντίθετο στρατόπεδο, 
τῶν ἐχθρῶν τοῦ Χριστοῦ. Ἡ ἀντίδραση 
ὅλο καὶ δυνάμωνε ἀπέναντι σ’ αὐτὸν τὸν 
νεαρό, ποὺ μὲ τόση εὐκολία ἀποσποῦ-
σε ἀνθρώ πους ἀπὸ τὸν κόσμο τῶν 
εἰ δώλων καὶ τοὺς ἔκανε ὁπαδοὺς τοῦ 
 Να ζωραίου. Κανεὶς ὅμως δὲν τολ μοῦσε 
νὰ τὸν συλλάβει, για τὶ ἀσκοῦσε γοητεία 
σὲ πολλοὺς μὲ τὴν κα λοσύνη του. Καὶ 
τὸν ἀγαποῦσαν πολλοί, ἐχθροὶ καὶ 
φίλοι.

Κάποια μέρα ὁ Κόνων θέλησε νὰ ἀπο-
δείξει τὴ δύναμη τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ 
του σὲ μιὰ μεγάλη ὁμάδα φανατικῶν 
εἰδω λολατρῶν. Τοὺς ὁδήγησε λοιπὸν 
μαζί του στὸ βωμὸ τῶν εἰδώλων. Καὶ 
ἐ   κεῖ μπρο στά τους ὁ Κόνων ὄρθιος καὶ 
σο  βαρὸς προσ ευχήθηκε μὲ πίστη νὰ 
φα νε ρώσει ὁ παν άγιος Τριαδικὸς Θεὸς 
τὸ μεγαλεῖο του. Καί... ξαφνικὰ χωρὶς 
καμιὰ ἄλλη ἀνθρώ πινη παρέμβαση 
ἢ βία τὸ ψεύ τικο ἄγαλμα σωριάστηκε 
μὲ πάταγο μπροστὰ στὰ πό δια τους. 
Καὶ μέσα ἀπὸ τὰ σπασμένα μάρ μαρα 
ἀκούστηκε μιὰ θρηνητικὴ φωνή: «Ὁ 
Ἰησοῦς Χριστὸς εἶναι Θεός! Γιατὶ μᾶς 
ἀναστατώνεις ἐμᾶς τοὺς δαίμονες καὶ 

Σελίδες 239. 
Τιμᾶται 6  ̦.

Νέες Ἐκδόσεις

Σελίδες 158. 
Τιμᾶται 4  ̦.

Νέες Ἐκδόσεις Νέες Ἐκδόσεις
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μᾶς διώχνεις ἀπὸ τοὺς τόπους μέσα 
στοὺς ὁποίους εἴμαστε τό σα χρόνια 
θρονιασμένοι;».

Ἄφωνοι ἔμειναν ὅλοι οἱ εἰδωλολά -
τρες. Νικημένοι καὶ ντροπιασμένοι ἀ-
να γκά σθη καν νὰ παραδεχθοῦν τὴν 
 ἀνε πάρ κεια τῆς θρησκείας τους. Καὶ οἱ 
πε ρισ σότεροι πί στεψαν στὸν Χριστό!

Ἀστραπιαῖα ἡ εἴδηση αὐτὴ ἀπὸ στό-
μα σὲ στόμα ἔφθασε μέχρι καὶ τὸν Ἔ  -
παρχο τῆς περιοχῆς, τὸν Μάγνο. Καὶ 
αὐτὸς ὀργισμένος κάλεσε τὸν Κόνωνα 
μπροστά του καὶ τὸν ἀπείλησε:

–Νὰ σταματήσεις, τοῦ εἶπε, νὰ κάνεις 
ἄλλους χριστιανούς. Φθάνουν τόσοι. 
Καὶ νὰ ἀρνηθεῖς ἀμέσως τὴ χριστιανική 
σου ἰδιότητα.

–Ἐγὼ οὐδέποτε θὰ ἀρνηθῶ τὸν Χρι  -
στὸ καὶ τὶς ὑπηρεσίες μου σ’ Αὐτόν, 
ἀ   πάν τησε ὁ Κόνων μὲ ἀκλόνητο θάρ-
ρος.

Ὁ Ἔπαρχος διέταξε ἀμέσως τοὺς δη-
μίους νὰ τὸν μαστιγώσουν σκληρά. Σὲ 
λίγο ὁ Μάρτυρας, δοξολογώντας τὸν 
Θεό, ἔπεφτε κάτω πλημμυρισμένος στὰ 
αἵματα. Δὲν εἶχε ὅμως ἀκόμα πεθάνει. 
Οὔτε εἶχε ἔλθει ἡ ὥρα νὰ πεθάνει αὐ-
τὸς ὁ τόσο δίκαιος καὶ γεμάτος ἀρετὴ 
χριστιανός.

Ἐχθροὶ καὶ φίλοι ποὺ παρακολουθοῦ-

σαν τὸ θέαμα δὲν ἄντεξαν νὰ μὴν ἀν τι-
δράσουν. Ὅρμησαν ὅλοι μαζὶ διαμαρ-
 τυρόμενοι πρὸς τὸν Ἔπαρχο καὶ ἀγα  -
 νακτισμένοι τοῦ φώναξαν: 

–Πῶς εἶ ναι  δυνατὸν νὰ τιμωρεῖς μὲ 
τόσο φρικτὸ τρόπο αὐτὸν ποὺ ἔχει 
ἀρετὴ καὶ ἀσκεῖ φιλανθρωπία πρὸς 
ὅλους μας καὶ μᾶς ἀγαπάει ὅλους τόσο 
πολὺ ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὸ «πιστεύω» 
μας!

Ὁ ἔπαρχος Μάγνος φοβήθηκε. Διέ-
ταξε νὰ σταματήσουν τὸ μαρτύριο. Καὶ 
ὁ ἴδιος τράπηκε σὲ φυγὴ γιὰ νὰ σωθεῖ.

Σὲ λίγο ὁ Κόνων δεχόταν τὶς στοργι-
κὲς περιποιήσεις ἐχθρῶν καὶ φίλων. 
Καὶ ἀφοῦ τοῦ ἔδεσαν τὰ τραύματα, τὸν 
ὁδήγησαν στὸ σπίτι του. Ἐκεῖ μετὰ ἀπὸ 
δύο χρόνια ὁ Ὁσιομάρτυρας ἔχοντας 
«τὰ στίγματα τοῦ Χριστοῦ» στὸ σῶμα 
του κοιμήθηκε εἰρηνικὰ παραδίδοντας 
τὸ πνεῦμα του στὸν ἀγαπημένο του 
Νυμφίο Κύριο Ἰησοῦ Χριστό.

Ὁσιομάρτυς Κόνων! Μιὰ «καρδιὰ και-
ομένη» γιὰ τὸν Χριστό, σὲ ἀγάπη καὶ 
γνώση, σὲ ὁμολογία καὶ ἱεραποστολή, 
σὲ πίστη καὶ προσευχή. Τέτοιες καρδιὲς 
ζητάει καὶ σήμερα ἡ ἐποχή μας γεμάτες 
ἀπὸ ἀγνὴ καὶ καθαρὴ ἀγάπη γιὰ τὸν 
Ἰησοῦ Χριστὸ καὶ τοὺς ἀνθρώπους.




