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A
ργοῦσε πολὺ νὰ ξημερώσει ἡ ἀ  -
σέ ληνη νύχτα ποὺ ἅπλωσε στὴ 
χώρα μας ἡ τουρκικὴ ἡμισέληνος. 
Ὁ λαός μας, ποὺ εἶχε διδάξει τὸν 

κόσμο νὰ ζεῖ ἐλεύθερος, σήκωνε στενά-
ζοντας ἐπὶ αἰῶνες τὸν σκληρὸ τῆς τυ -
ραννίας ζυγό. Ἕνας λαὸς ποὺ ἐκπο λίτισε 
καὶ φώτισε μὲ τὸ φῶς τοῦ ἑλληνο χρι-
στιανικοῦ πολιτισμοῦ τὴν οἰ  κου μένη ζοῦ-
σε τετρακόσια χρόνια στὸ πηχτὸ σκοτά-
δι τῆς τουρκοκρατίας. Οἱ ἀπόγονοι τοῦ 
Σωκράτη, τοῦ Περικλῆ, τοῦ Μιλτιάδη, 
τοῦ Μεγαλέξανδρου καὶ ὅλων τῶν ἁγίων 
καὶ μαρτύρων τῆς Πίστεώς μας εἶχαν κα-
ταντήσει ἀξιοθρήνητοι ραγιάδες. Καὶ ζοῦ - 
σαν μέσα στὴ φρικτὴ ἀτίμωση.

Δὲν εἶχαν χάσει ὅμως τελείως τὴν ἐλ-
πίδα τους. Βαθιὰ μέσα τους πίστευαν 
στὸ θαῦμα τῆς νεκραναστάσεως τοῦ 
Γέ νους. Ἡ ἑορτὴ τῆς Ἀναστάσεως τοῦ 
Χριστοῦ, ποὺ οἱ Τοῦρκοι τοὺς ἐπέτρε-
παν νὰ γιορτάζουν, γεννοῦσε καὶ φτέρω-
νε στὶς καρδιές τους τὴν ἐλπίδα καὶ τῆς 
ἀναστάσεως τοῦ Γένους. Τὰ τραγούδια 
τῆς κλεφτουριᾶς – «ἀκόμα τούτη τὴν Ἄνοι-

ξη... ραγιάδες, ραγιάδες» – τροφοδο τοῦ-
σαν σὰν τὸ λάδι στὸ καντήλι τὴν ἐλπίδα 
τῆς ἐθνικῆς ἐλευθερίας.

Καὶ ἡ Ἄνοιξη, ποὺ τὴν καρτεροῦσαν 
τό σο ὑπομονητικά, ἦλθε στὴν ὥρα της, 
τὴν ὥρα ποὺ εἶχε ὁρίσει Ἐκεῖνος ποὺ 
ρυθμίζει τὴν ἱστορία προσώπων καὶ λα ῶν 
ὁλοκλήρων. Ἦταν ἡ εὐλογημένη Ἄ νοιξη 
τοῦ 1821.

Τὴ ροδοδάκτυλη ἀνατολή της τὴ σή-
μανε στὶς 24 Φεβρουαρίου 1821 μὲ τὴν 
ἱστορικὴ προκήρυξή του ὁ Ἀλέξαν δρος 
Ὑψηλάντης καλώντας τοὺς Παν έλληνες 
σὲ ξεσηκωμὸ καὶ ἔνοπλο ἀγώ  να κατὰ τῶν 
Τούρκων: «....Ἡ ὥρα ἦλ  θεν, ὦ ἄνδρες 
Ἕλληνες!... Ἂς ἀντηχή σουν  λοι πὸν ὅλα 
τὰ ὄρη τῆς Ἑλλάδος ἀπὸ τὴν τρο με ρὰν 
κλαγ γὴν τῶν ὅπλων μας... Εἶναι και ρὸς  
νὰ ἀ   ποτινάξωμεν τὸν ἀφόρητον τοῦτον 
ζυ γόν, νὰ ἐλευθερώσωμεν τὴν πατρίδα,  
νὰ κρημνίσωμεν ἀπὸ τὰ νέφη τὴν ἡμι-
σέληνον, διὰ νὰ ὑψώσωμεν τὸ ση  μεῖ ον, δι’ 
οὗ πάντοτε νικῶμεν, λέγω τὸν Σταυ ρόν, 
καὶ οὕτω νὰ ἐκδικήσωμεν τὴν πατρίδα 
καὶ τὴν ὀρθόδοξον ἡμῶν πίστιν ἀπὸ τὴν 
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ἀσεβῆ τῶν βαρβάρων κατα φρόνησιν...».
Καὶ δὲν ἄργησε ν’ ἀνάψει ἡ φωτιά. Ἕνα 

μήνα ἀργότερα ξεσηκώθηκε ὁ Μο ριάς, ἡ 
Καλαμάτα, ἡ Μάνη, ἡ Πάτρα· καὶ μὲ τὴν 
εὐλογία τοῦ Παλαιῶν Πατρῶν Γερ μανοῦ, 
ἀνήμερα τοῦ Εὐαγγελισμοῦ στὴν Ἱερὰ 
Μονὴ τῆς Ἁγίας Λαύρας, ἄρχισε ἐπίσημα 
ἡ ἐποποιΐα τῆς ἐθνικῆς μας παλιγγενεσί-
ας. Ἡ καταπίεση τόσων αἰώνων ξέσπασε 
καὶ τινάχθηκε σὰν λάβα ἡφαιστείου καὶ 
ἁπλώ θηκε μὲ τὰ φλάμπουρα τῶν ὁπλαρ-
χηγῶν ἀπ’ ἄκρη σ’ ἄκρη σ’ ὅλη τὴ χώ-
ρα. Παντοῦ ἔπνεε ἄνεμος ἐλευθερίας, καὶ 
μιὰ ἀπόφαση δονοῦσε τὶς καρδιὲς ὅλων: 
«Ἐλευθερία ἢ θάνατος»! Εἶχε ἔλθει ἡ ὥρα 
νὰ περάσει πλέον τὸ Γένος μας ἀπὸ τὸν 
Γολγοθά του στὴν ἀνάσταση.

Ἡ γενιὰ τῶν Ἑλλήνων τοῦ 1821 εὐτύ-
χη σε νὰ ἔχει ἀνάμεσά της γενναῖα παλ-
ληκά ρια ποὺ ρίχτηκαν ἀτρόμητοι στὸν 
ὑπὲρ πάντων ἀ γώ να. Πόθος τους νὰ ἀνα-
στήσουν τὸ Γέ νος, νὰ γραφεῖ καὶ πά λι τὸ 
ὄνομα «Ἑλλὰς» ἀνάμεσα στὰ κρά τη τοῦ 
κόσμου.

Καὶ μὲ τὴ γενναία ὁρμή τους παρα κι-
νοῦσαν ὅλους νὰ συμβάλουν στὴν πρα-
γμα τοποίηση τοῦ μεγάλου αὐτοῦ ὁρά-
ματος, χωρὶς νὰ ὑπολογίζουν κανένα 
κίνδυ   νο, κανένα κόστος, οὔτε τὴν ἴδια 
τους τὴ ζωή.

Ἑπτὰ χρόνια πάλευαν γι’ αὐτὸν τὸν 
ἅγιο σκοπό. Ἑπτὰ χρόνια μέρα - νύχτα 
χτυποῦ σαν σὰν ἄλλα μανιασμένα κύματα 
τὸν τεράστιο βράχο τῆς σκλαβιᾶς, ποὺ 
ἀντιστεκόταν μὲ τὴ σκληρότητά του. Καὶ 
τελικὰ μὲ τὶς συγκλονιστικὲς νίκες τους, 
τὴ μιὰ μετὰ τὴν ἄλλη, στὴ στεριὰ καὶ στὴ 
θάλασσα, «μέριασε ὁ βράχος καὶ διάβηκε 
τὸ κύμα», γιὰ νὰ θυμηθοῦμε τὸν μεγάλο 
ποιητή μας Βαλαωρίτη. Τὸ «θεριὸ» ποὺ 
λυσσομανοῦσε ἀναγκάσθηκε νὰ παρα-
δεχθεῖ τὴ νίκη τῶν ραγιάδων καὶ μὲ τὸ 
Πρωτόκολλο τοῦ Λονδίνου τοῦ 1830 νὰ 
ἀναγνωρίσει καὶ τὴν ὑπόσταση τοῦ ἐλεύ-
θερου μικροῦ κράτους τῆς Ἑλλά δος.

Αἰώνια δοξαστικὰ πρέπει νὰ ἀναπέ μ-

πονται στὸν Κύριο καὶ Θεό μας, ὁ Ὁποῖ ος 
ἀνέδειξε τὴν ἀντρειωμένη ἐκείνη γενιὰ τοῦ 
1821, ποὺ μὲ τὶς θυσίες της ὕψωσε καὶ 
πάλι τὴ σημαία τοῦ Σταυροῦ στὸ γαλανὸ 
οὐρανὸ τῆς πατρίδας μας.

Ἡ γενιὰ τοῦ 1821 ἦταν γενιὰ πιστῶν 
ἀνθρώπων. Οἱ καρδιές τους σκιρτοῦσαν 
γιὰ τὴν ἀγάπη καὶ λατρεία τοῦ Χριστοῦ 
καί, νιώθοντας πίκρα καὶ χύνοντας μαῦ-
ρο δάκρυ γιὰ τὴν ἀτίμωσή τους ἀπὸ 
τοὺς ὀπαδοὺς τοῦ Μωάμεθ, ἅρπαξαν τ’ 
ἄρματα γιὰ νὰ πάψει ἡ καταφρόνια τοῦ 
Σταυροῦ.

Τὸ διεκήρυξε τοῦτο ὁ πολέμαρχος βα-
σι κὸς συντελεστὴς τῆς μεγάλης νίκης 
Γέρος τοῦ Μοριᾶ μιλώντας λίγα χρόνια 
ἀργότερα στὰ νιάτα τῶν Ἀθηνῶν, στὴν 
Ἀκρόπολη: «...Παιδιά μου! Πρέπει νὰ φυ-
λάξετε τὴν πίστι σας καὶ νὰ τὴν στερεώ-
σετε, διότι ὅταν ἐπιάσαμε τὰ ἄρματα, εἴ-
παμε πρῶτα ὑπὲρ πίστεως καὶ ἔπειτα 
ὑ   πὲρ πατρίδος. Νὰ ἔχετε ὁμόνοια... Σὲ 
σᾶς μένει νὰ ἰσάσετε καὶ νὰ στολίσετε τὸν 
τόπο ὅπου ἡμεῖς ἐλευθερώσαμε...».

Τὰ λόγια τοῦ θρυλικοῦ Κολοκοτρώνη 
προβάλλουν ἐνώπιόν μας, ἐνώπιον τῶν 
ἡγετῶν μας ἀλλὰ καὶ ὅλων μας, ὅλων ὅσοι 
ἀπο τελοῦμε τὴ σύγχρονη ἑλληνικὴ γενιά, 
τὸ μεγάλο καὶ ἱερὸ χρέος μας: Φλογερὴ 
ἀγά πη πρὸς τὴν Πίστη τῶν πατέρων μας 
καὶ πρὸς τὴν Πατρίδα μας. Χωρὶς αὐτὴ 
τὴν ἀγάπη θὰ καταντήσουμε καὶ πάλι θλι-
βεροὶ ραγιάδες. Κι ἂν ζοῦμε στὶς μέρες 
μας πολ λὰ δείγματα ἀτιμώσεως τῆς χώ-
ρας  μας διεθνῶς, εἶναι γιατὶ ὁρισμένοι ἡ   γέ-
τες μας καὶ ἀρκετοὶ Νεοέλληνες ζοῦν καὶ 
ἐνεργοῦν σὰν νὰ μὴν τοὺς συγκινοῦν οἱ 
ἔννοιες τῆς Πίστεως καὶ τῆς Πατρίδος καὶ 
θέλουν ν’ ἀλλάξουν καὶ τὴν Ἱστορία μας. 

Ἂν θέλουμε νὰ ἀτενίζουμε χωρὶς νὰ 
ντρεπόμαστε, τὶς ἡρωικὲς μεγάλες μορφὲς 
τοῦ 1821, πρέπει νὰ ἀκολουθοῦμε τὰ ἴχνη 
τους καὶ νὰ μιμούμαστε τὶς ἀρετές τους. 
Εἶναι ὁ μόνος δρόμος ποὺ ὁδηγεῖ στὴν 
ἀληθινὴ δόξα καὶ στὸ ἀνυπέρβλητο καὶ 
αἰώνιο μεγαλεῖο τὴν Ἑλλάδα μας.
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ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ

(Β΄ Νηστειῶν)

Γρηγορίου τοῦ ΠαλαμᾶΤῶν ἐν τῇ Μονῇ Ἁγίου Σάββα 

ἀναιρεθέντων Πατέρων

Ἦχος β΄ -  Ἑωθινὸν Ι΄

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Ἑβρ. α΄ 10 - β΄ 3

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ

Μάρκ. β΄ 1-12

T
ῷ καιρῷ ἐκείνῳ, εἰσῆλθεν ὁ ᾿Ιησοῦς εἰς Καπερναοὺμ καὶ ἠκούσθη ὅτι εἰς 
οἶκόν ἐστι. καὶ εὐθέως συνήχθησαν πολλοί, ὥστε μηκέτι χωρεῖν μηδὲ τὰ 
πρὸς τὴν θύραν· καὶ ἐλάλει αὐτοῖς τὸν λόγον. καὶ ἔρχονται πρὸς αὐτὸν πα-

ραλυτικὸν φέροντες, αἰρόμενον ὑπὸ τεσσάρων· καὶ μὴ δυνάμενοι προσεγγίσαι 
αὐτῷ διὰ τὸν ὄχλον, ἀπεστέγασαν τὴν στέγην ὅπου ἦν, καὶ ἐξορύξαντες χαλῶ-
σι τὸν κράβαττον, ἐφ’ ᾧ ὁ παραλυτικὸς κατέκειτο. ἰδὼν δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς τὴν πίστιν 
αὐτῶν λέγει τῷ παραλυτικῷ· τέκνον, ἀφέωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι σου. ἦσαν δέ 
τινες τῶν γραμματέων ἐκεῖ καθήμενοι καὶ διαλογιζόμενοι ἐν ταῖς καρδίαις αὐ-
τῶν· τί οὗτος οὕτω λαλεῖ βλασφημίας; τίς δύναται ἀφιέναι ἁμαρτίας εἰ μὴ εἷς ὁ 
Θεός; καὶ εὐθέως ἐπιγνοὺς ὁ ᾿Ιησοῦς τῷ πνεύματι αὐτοῦ ὅτι οὕτως αὐτοὶ δια-
λογίζονται ἐν ἑαυτοῖς, εἶπεν αὐτοῖς· τί ταῦτα διαλογίζεσθε ἐν ταῖς καρδίαις 
ὑμῶν; τί ἐστιν εὐκοπώτερον, εἰπεῖν τῷ παραλυτικῷ, ἀφέωνταί σου αἱ ἁμαρτί-
αι, ἢ εἰπεῖν, ἔγειρε καὶ ἆρον τὸν κράβαττόν σου καὶ περιπάτει; ἵνα δὲ εἰδῆτε 
ὅτι ἐξουσίαν ἔχει ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἀφιέναι ἐπὶ τῆς γῆς ἁμαρτίας — λέγει 
τῷ παραλυτικῷ· σοὶ λέγω, ἔγειρε καὶ ἆρον τὸν κράβαττόν σου καὶ ὕπαγε εἰς 
τὸν οἶκόν σου. καὶ ἠγέρθη εὐθέως, καὶ ἄρας τὸν κράβαττον ἐξῆλθεν ἐναντίον 
πάντων, ὥστε ἐξίστασθαι πάντας καὶ δοξάζειν τὸν Θεὸν λέγοντας ὅτι οὐδέ-
ποτε οὕτως εἴδομεν. 

�	 Π	Λ
���	���	 ΔΩ�	
«T�κνον, ἀφ�ωντα� σοι αἱ ἁμαρτ�αι σου»

Ἔχουμε συνηθίσει νὰ λέμε ὅτι «πάνω 
ἀπ᾿ ὅλα εἶναι ἡ ὑγεία». Κι ἐννοοῦμε συν-
ήθως τὴν ὑγεία τοῦ σώματος. Ὡστόσο ὁ 
Κύριος στὸ σημερινὸ ἱερὸ Εὐαγγέλιο μᾶς 
καλεῖ νὰ στρέψουμε τὸ ἐνδιαφέρον μας 
στὴν ὑγεία τῆς ψυχῆς μας πρωτίστως. 
Γι’ αὐτὸ καὶ ὅταν μὲ πολλοὺς κόπους 
ἔφεραν μπροστά του ἕναν παράλυτο 
γιὰ νὰ τὸν θεραπεύσει, ἀφοῦ τὸν κοί-
ταξε μὲ συμπάθεια, τοῦ εἶπε: «Τέκνον, 

ἀφέωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι σου». Θέλησε 
δηλαδὴ νὰ χτυπήσει πρῶτα τὴν αἰτία, 
τὴν ἁμαρτία, κι ἔπειτα νὰ θεραπεύσει τὸ 
ἀποτέλεσμα, τὴν παράλυση τοῦ σώμα-
τος. Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ μᾶς δίδαξε ὅτι 
ἡ συγχώρηση τῶν ἁμαρτιῶν εἶναι πο-
λυτιμότερη ἀκόμη καὶ ἀπὸ τὴ σωματικὴ 
ὑγεία. Διότι ἡ ἁμαρτία εἶναι ἡ χειρότερη 
ἀσθένεια, καὶ αὐτὴν πρέπει πρωτίστως 
νὰ καταπολεμήσουμε.             ➙



124 ΑΡΙΘ. 2019, 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011

1. �������, 
� $���	���� �ΣΘ�����

Πόσο ὑποφέρει ἡ ψυχὴ τοῦ 
ἀνθρώπου ποὺ εἶναι προσκολ-
λημένη στὴν ἁμαρτία! Τὸ ἄγχος 
καὶ οἱ φοβίες, οἱ τύψεις καὶ οἱ 
ἐνοχές, ἡ ταραχὴ καὶ ἡ ἀγω νία 
ἀπο τελοῦν καταστάσεις ὀδυνη-
ρὲς ποὺ βασανίζουν τὸν ἁμαρ-
τωλὸ καὶ διώχνουν τὴν εἰρήνη 
ἀπὸ τὴν ψυχή του. 

Ὁ Μέγας Βασίλειος χαρακτη-
ρίζει τὴν ἁμαρτία «ἀρρωστία 
ψυ χῆς» (P.G. 31, 260), διότι  ἡ 
ἁμαρτία ἀποτελεῖ τὴν πιὸ ἐπι-
κίνδυνη καὶ θανατηφόρα νόσο. 
Οἱ ἀρ ρώστιες τοῦ σώματος μᾶς 
ἐπηρεά ζουν μόνο τὸ χρονικὸ δι-
άστημα τῆς ἐ    πίγειας ζωῆς μας, 
ἐνῶ οἱ ἀσθένειες τῆς ψυχῆς ἔ  -
χουν συνέπειες αἰώνιες καὶ συν-
επάγονται τὸν αἰώνιο θάνατο, 
δηλαδὴ τὸν παντοτινὸ χωρισμὸ 
ἀπὸ τὸν Θεὸ στὴν αἰώνια κόλα-
ση. Καὶ ὅπως σημειώνει ὁ ἅ -
γι ος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, 
στὸν ὁποῖο εἶναι ἀφιερωμένη ἡ 
σημερινὴ Κυριακή, «οὗτός ἐ     στιν 
ὁ κυρίως θάνατος, τὸ διαζευ -
χ θῆναι τὴν ψυχὴν τῆς θεί   ας 
 χά  ριτος καὶ τῇ ἁμαρτίᾳ συ ζυγῆ-
ναι... τοῦτον καὶ ἡμεῖς φύγωμεν 
πάσῃ δυνάμει» (ΕΠΕ 8, 358). 
Δηλαδή, αὐτὸς εἶναι ὁ κυρίως 
θάνατος, τὸ νὰ χωρίσει ἡ ψυχὴ 
ἀπὸ τὴ θεία χάρη καὶ νὰ ἔλθει σὲ 
γάμο μὲ τὴν ἁμαρτία... Αὐτὸν τὸν 
θάνατο ἂς ἀποφύγουμε «πάσῃ 
 δυνάμει»! Καὶ θὰ τὸν ἀποφύ-
γουμε, ἂν καταπολεμήσουμε ἄ  -
μεσα τὴν ἁμαρτία.

2. ����Π	Λ���Σ�
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Εἶναι χαρακτηριστικὸ καὶ ἀξιοσημείω το τὸ 
ἐνδιαφέρον ποὺ δείχνουμε οἱ ἄν  θρωποι γιὰ 
τὴν ὑγεία τοῦ σώματος.  Φρον τίζουμε νὰ κάνου-
με τακτικὰ τὶς ἀπαραίτητες ἰατρικὲς ἐξετάσεις, 
λαμβά   νουμε φαρμακευτικὴ ἀγωγή, δὲν δι στά  -
ζουμε νὰ προχωρήσουμε καὶ σὲ ἐγ   χεί   ρηση, 
ὅσο ἐπώδυνη κι ἂν εἶναι, προ  κειμένου νʼ ἀπο-
κτή σουμε τὴν ὑγεία μας. Καὶ γιὰ ὅλα αὐτὰ δὲν 
ὑπολογίζου με οὔτε κόπους οὔτε χρήματα. Εἴ -
μαστε πρόθυ μοι νὰ ταξιδέψουμε χιλιόμετρα 
μακριὰ καὶ νὰ ξοδέψουμε ὁλόκληρη περιουσία, 
γιὰ νὰ βροῦμε τὸν κατάλληλο γιατρὸ καὶ νὰ 
ἐπιτύχουμε τὴ θεραπεία. 

Εἶναι συνεπῶς ἀπαραίτητο νὰ δείξουμε πα-
ρόμοιο ζῆλο καὶ γιὰ τὴ ὑγεία τῆς ψυχῆς μας. 
Ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός, ὁ μόνος Ἰατρὸς τῶν 
ψυχῶν καὶ τῶν σωμάτων, εἶναι δίπλα μας. 
Μᾶς καλεῖ νὰ προσέλθουμε στὸ Μυστήριο  τῆς 
ἱερᾶς Ἐξομολογήσεως καὶ νὰ καταθέσουμε μὲ 
συντριβὴ καὶ μετάνοια τὸν πόνο τῆς ψυχῆς 
μας· νὰ ὁμολογήσουμε τὶς ἁμαρτίες καὶ τὴν 
προσωπικὴ ἐνοχή μας καὶ νὰ λάβουμε  τὴν ἄ  -
φεση καὶ τὴ συγχώρηση. Καὶ στὴ συνέχεια μᾶς 
περιμένει στὴ θεία Λει τουργία, γιὰ νὰ κοινωνή-
σουμε τὰ Ἄ  χραντα Μυστήρια «εἰς ἄφεσιν ἁμαρ-
τιῶν» καὶ «εἰς ζωὴν αἰώνιον». 

Ἐκτὸς ἀπὸ τὴ θεραπεία ὅμως ὑπάρ χει καὶ ἡ 
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Η ΑΓΙΑ ΦΙΛΟΘΕΗ
ΚΑΥΧΗΜΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

 
Στὴν ἔνδοξη χορεία τῶν Νεομαρτύρων ἀνήκει καὶ 

ἡ ἁγία ὁσιομάρτυς Φιλοθέη. ῾Υπῆρξε διακόνισσα 
τῆς ἀγάπης ἀλλὰ καὶ διδασκάλισσα τῆς νεότητας, 
ἡ πρώτη μεγάλη διδασκάλισσα τοῦ Γένους, ποὺ 
ἔσωσε χιλιάδες ῾Ελληνίδων ἀπὸ τὰ βέβηλα χέρια 
τῶν κατακτητῶν καὶ ἀπὸ τὸν φοβερὸ ἐξισλαμισμό. 
Ὑπῆρξε πρόδρομος καὶ πρωτεργάτις μέσα στὸ 
πλῆθος τῶν ̔ Ηρώων καὶ Μαρτύρων τῆς ̔ Ελληνικῆς 
᾿Επαναστάσεως. Σελίδες 171. Τιμᾶται 7  ̦. 

✼   ✼   ✼
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 μάχονταν 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  ̦.

✼

ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΕΣ
ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΕΠΟΥΣ

1955-1959
(῎Επαινος ᾿Ακαδημίας ᾿Αθηνῶν)

Νεανικὲς μορφὲς τοῦ μεγάλου ἔπους τῆς Κύ-
πρου μας τῶν ἐτῶν 1955-59, ποὺ ἔθρεψαν καὶ
γιγάντωσαν μὲ τὸ αἷμα τους τὸ δένδρο τῆς ᾿Ελευ-
θερίας. Τὰ κείμενα καὶ οἱ ἐπιστολές τους ἀποτελοῦν 
ἀθάνατα μνημεῖα πίστεως στὸν Θεὸ καὶ ἀγάπης 
πρὸς τὴν ᾿Ελευθερία. Σελίδες 299. Τιμᾶται 10  ̦.

Γιὰ ταχυδρομικὴ ἀποστολὴ ὁ παραλήπτης 
ἐπιβαρύνεται μὲ τὰ ἀνάλογα ἔξοδα.
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πρόληψη. Στὴν ἐποχή μας γίνεται πο -
λὺς λόγος γιὰ τὴν καλὴ διατροφή. Νὰ 
εἶναι ὑγιεινή, ἐπαρκής, πλούσια σὲ βι-
ταμίνες καὶ θρεπτικὰ συστατικά... Πα-
ρομοίως προβάλλεται καὶ ἡ ἀνάγκη 
νὰ διατηρεῖ ὁ ἄνθρωπος καλή φυσικὴ 
κατά  σταση. Καὶ ὅλα αὐτὰ γιὰ τὴν ὑγεία 
τοῦ σώματος. Πόσο περισσότερο  ὀφεί-
λουμε νὰ φροντίζουμε γιὰ τὴν ψυχή 
μας!

 Ἡ καθημερινὴ ἐπικοινωνία μὲ τὸν 
Θεὸ μέσῳ τῆς προσευχῆς, ἡ μελέτη  
τοῦ θείου λόγου, ἡ συμμετοχή μας 
στὴ θεία Λατρεία καὶ τὰ ἱερὰ Μυστήρια  
ἀ   ποτελοῦν ἀνεξάντλητες πηγὲς πνευ-
μα τικῆς τροφοδοσίας. Παράλληλα ἡ 
νηστεία, ἡ ἐγκράτεια, ὁ ἀγώνας γιὰ τὴν 
τήρηση τῶν θείων ἐντολῶν δυναμώ-
νουν τὴν ψυχή, ὥστε μὲ τὴ βοήθεια τοῦ 
Θεοῦ νὰ μπορεῖ νὰ ἀντιμετωπίζει μὲ 
ἐπιτυχία τὶς ἐπιθέσεις τοῦ πονηροῦ. 

Οἱ Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας μὲ τὸ 
παράδειγμά τους μᾶς διδάσκουν «ὑ  -
περορᾶν μὲν σαρκός, παρέρχεται γάρ· 
ἐπιμελεῖσθαι δὲ ψυχῆς, πράγματος ἀ  -
θανάτου». Νὰ μὴ δίνουμε δηλαδὴ με-
γάλη σημασία στὸ σῶμα, ποὺ φθείρε-
ται, ἀλλὰ νὰ φροντίζουμε μὲ ἐπιμέλεια 
τὴν ψυχή, ποὺ εἶναι ἀθάνατη. 

❁   ❁   ❁
Ἀδελφοί, διανύουμε τὴν Μεγάλη Τεσ-

σαρακοστή, ποὺ εἶναι κατ’ ἐξοχὴν πε-
ρίοδος μετανοίας. Ὁ Κύριος μᾶς καλεῖ 
στὸ Μυστήριο τῆς ἀφέσεως, γιὰ νὰ 
μᾶς θεραπεύσει. Οἱ Πνευματικοὶ περι-
μένουν. Ἂς μὴν ἀναβάλλουμε, διότι ἡ 
ἀναβολὴ μπορεῖ νὰ εἶναι καταστρεπτι-
κή. Ἂς προετοιμαστοῦμε κι ἂς προσ-
έλθουμε στὴν ἱερὰ Ἐξομολόγηση, γιὰ 
νὰ ἀκούσουμε τὸν Κύριο νὰ λέει καὶ 
στὴ δική μας ψυχή: «Τέκνον, ἀφέωνταί 
σοι αἱ ἁμαρτίαι σου».



Καθὼς τὰ παιδιά μας μεγαλώνουν σ’ 
ἕναν κόσμο τελείως διαφορετικὸ ἀ   -
πὸ τὸν κόσμο στὸν ὁποῖο μεγαλώ-

σαμε ἐμεῖς οἱ μεγαλύτεροι, ὅπως λέγαμε 
στὸ προηγούμενο ἄρθρο μας, ἡ διαπαι-
δαγώγησή τους καὶ ἡ ἀντιμετώπιση τῶν 
δυσκολιῶν ποὺ παρουσιάζουν εἶναι πο -
λὺ δύσκολη. Ἡ ἀγωγή τους πρέπει νὰ 
προσαρμόζεται σὲ διαρκῶς νέα δεδο -
μένα, ποὺ μεταβάλλονται μὲ ταχύτα-
τους  ρυθμούς. Ὁ φορέας τῆς ἀγωγῆς, ὁ 
γονέ ας, ὁ δάσκαλος, ὁ ὁποιοσδήποτε 
παι  δα γω γός, εἶναι φυσικὸ νὰ σαστίζει 
συχνὰ καὶ νὰ βρίσκεται σὲ ἀπορία. Οἱ 
ἀντιδρά σεις, οἱ ἀπαιτήσεις, οἱ ἐπιλογὲς 
τῶν παι διῶν, οἱ ἐπηρεασμοὶ ποὺ δέχον-
ται ἀπὸ τὸ περιβάλλον, οἱ ἐνέργειες στὶς 
ὁποῖες προβαίνουν χωρὶς νὰ σκέπτον-
ται πολύ, μᾶς ξαφνιάζουν. Τί κάνουμε 
τώρα; Πῶς νὰ μιλήσουμε; Πῶς νὰ τὰ 
συγκρατήσουμε καὶ πόσο αὐστηροὶ ἢ 
ἐλαστικοὶ νὰ φανοῦμε;

Δύο κίνδυνοι παρουσιάζονται στὴν 
ἀν τι μετώπιση αὐτῆς τῆς καταστάσεως. 
Ὁ ἕνας σημαδεύει ἐμᾶς. Ὁ ἄλλος τὰ 
παιδιά μας.

Ὁ κίνδυνος ποὺ διατρέχουμε ἐμεῖς 

εἶναι νὰ πάθουμε κάτι ἀνάλογο μ’ αὐτὸ 
ποὺ παθαίνουν οἱ σημερινοὶ νέοι. Ἡ 
γενικότερη ἀλλαγὴ τοῦ κλίματος μέσα 
στὸ ὁποῖο ζεῖ πιὰ ὁ κόσμος, ἡ ριζικὴ 
μεταβολὴ τῆς νοοτροπίας του καὶ 
τῶν συνηθειῶν του, ἡ ἀνατροπὴ τῶν 
παραδοσιακῶν ἀρχῶν στὶς ὁποῖες 
στήριζε μέχρι τώρα τὴ ζωή του καὶ ἡ 
ἐπικράτηση νέων, μπορεῖ νὰ ἐπη ρεάζει 
ὄχι μόνο τοὺς νέους ἀλλὰ σὲ κάποιο 
βαθμὸ καὶ τοὺς μεγαλύτερους.

Ἡ νυκτερινὴ ζωὴ τῶν νέων παλαιότε-
ρα ἦταν ἐξαίρεση γιὰ μερικούς. Τώρα 
τὰ  περισσότερα παιδιὰ βγαίνουν τὴ νύ-
χτα καὶ γυρνοῦν τὸ πρωί. Ἔτσι διασκε-
δάζουν, ἔτσι λένε πὼς χαίρονται τὴ ζωή 
τους. Πόσο βλαπτικὸ ὅμως εἶναι αὐτὸ 
γιὰ τὴν ὑγεία τους! Πόσο ἐπικίνδυνο γιὰ 
τὴν ψυχή τους! Στὴν ἀρχὴ τὸ ἀντιμετω-
πί  ζουν οἱ γονεῖς μὲ πόνο καὶ δάκρυ. 
Με τὰ μὲ κάποιο προβληματισμό. Ἴσως 
στὴ συνέχεια σκεφθοῦν ὅτι, τέλος πάν-
των, ἡ ἁμαρτία γίνεται καὶ τὴ μέρα. Τί 
μᾶς φταί ει ἡ νύχτα; Καὶ ἡσυχάζουν. 
Ἐ    ξ άλλου ἔτσι κά νουν ὅλοι σήμερα... 
Πῶς μπορεῖ κα ν εὶς νὰ ἀποτελέσει τὴν 
ἐξαίρεση;
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2. Ἀνεπηρέαστοι
ἀπὸ τὴ νοοτροπία τοῦ κόσμου
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Ἀκόμη, σήμερα οἱ νέοι προχωροῦν 
εὔ κολα σὲ ἐλεύθερες σχέσεις μὲ τὸ ἄλ -
  λο φύλο. Γνωρίζονται, συνδέονται, ἀφή -
νουν τὰ σπίτια τους, συζοῦν. Τί νὰ κά-
νου με; Ἔτσι κάνουν ὅλοι. Αὐτὸ ἴσως 
τοὺς συγκρατεῖ ἀπὸ τὰ χειρότερα, λένε 
οἱ πονεμένοι γονεῖς καὶ μαλακώνουν τὸν 
πό νο τους. Αὔριο ὑπάρχει ἐλπίδα νὰ 
προ χω  ρήσουν σὲ γάμο, σκέπτονται καὶ 
το νώ νουν τὴν αἰσιοδοξία τους. Καὶ ἂν ἐν 
τῷ μεταξὺ εἶναι νὰ ἔλθει κανένα παιδά-
κι,  καὶ οἱ γονεῖς του δὲν τὸ ἀφήσουν νὰ 
 ἀν   τι κρίσει τὸ φῶς τῆς ζωῆς, καὶ αὐτὸ 
ἀ   κόμη μπορεῖ νὰ τὸ δικαιολογήσουν 
σὲ κάποιο βαθμὸ οἱ μεγαλύτεροι. Τί νὰ 
κάνουν τὰ παιδιά; Ἀκόμη δὲν ἔκαναν 
γάμο. Δὲν ἔ   χουν βρεῖ δουλειά. Πῶς θὰ 
τὸ μεγά λωναν; Ἀναγκαῖο κακό. Καὶ πα-
λεύουν ἔτσι νὰ ἡσυχάσουν κάπως τὴ 
συνείδησή τους.

Κίνδυνος, κίνδυνος μεγάλος! Ἡ ὀλέ -
θρια νοοτροπία τοῦ κόσμου, τὸ φιλε-
λεύ θε  ρο καὶ ἀνατρεπτικὸ πνεῦμα του, 
ἡ μα ζι κὴ ἐκτροπὴ τῶν νέων μπορεῖ νὰ 
ἐ   πη ρε ά σει ἀρνητικά, νὰ ἀλλοιώσει τὰ 
κριτήρια τῶν μεγαλυτέρων.

Ὄχι! Δὲν πρέπει ποτὲ νὰ ποῦμε ὅτι 
«σήμερα ὅλοι ἔτσι κάνουν». Διότι δὲν 
ἔχει καμιὰ σημασία πόσοι ἀκολουθοῦν 
τὸν ἕνα δρόμο ἢ τὸν ἄλλο. Σημασία ἔχει 
ποῦ ὁδηγεῖ ὁ κάθε δρόμος. Σημασία 
ἔ   χει ποῦ βρίσκεται ἡ ἀλήθεια καὶ ποῦ 
κυ  ριαρχεῖ τὸ ψέμα καὶ ἡ ἀπάτη. Ἂν ὅλοι 
οἱ ἄνθρωποι κλέβουν, δὲν σημαίνει ὅτι 
ἡ κλοπὴ ἔπαψε πιὰ νὰ εἶναι ἁμάρτημα. 
Ἂν ὅλοι οἱ νέοι ξενυχτοῦν καὶ πίνουν, 
δὲν σημαίνει ὅτι αὐτὸ ἔγινε πλέον καλὸ 
καὶ ὠφέλιμο γιὰ τὴν ὑγεία τοῦ σώματος 
καὶ τῆς ψυχῆς τους. Ἂν οἱ περισσότε-
ροι συζοῦν πρὶν ἀπὸ τὸν γάμο, δὲν 
σημαίνει ὅτι αὐτὸ δὲν εἶναι κακὸ ὅπως 
ἦταν πρίν. Καὶ ἂν γίνονται ὅλο καὶ πε-
ρισ σότεροι αὐτοὶ ποὺ προτιμοῦν τὸν 

πο λιτικὸ γάμο, δὲν θὰ πεῖ αὐτὸ ὅτι καὶ 
ἐμεῖς θὰ τὸν ἀναγνωρίσουμε.

Χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Νὰ μὴ 
μᾶς ἐπηρεάσει ἡ νοοτροπία ποὺ ἐπι-
κρατεῖ γενικὰ σήμερα. Τὸ σωστό, ὅπως 
μᾶς τὸ ἔχουν διδάξει, ὅπως τὸ γνωρίσα-
με, ὅπως σὲ κάποιο βαθμὸ τὸ ζήσαμε, 
δὲν πρέπει νὰ τὸ μολύνουμε μὲ συμβι-
βασμούς, μὲ παραχωρήσεις, μὲ νοθεύ-
σεις.  Ὁ χριστιανὸς δὲν «συσχηματίζε ται 
τῷ αἰ ῶνι τούτῳ», κατὰ τὸν λόγο τοῦ ἀ  -
πο στόλου Παύλου (Ρωμ. ιβ΄ 2). Δηλα-
δὴ δὲν ἐξομοιώνεται μὲ τοὺς τρόπους 
τοῦ κόσμου, δὲν ἀλλάζει τὶς ἀρχές του 
κατὰ τὴ νοοτροπία τῶν ἀνθρώπων ποὺ 
μένουν προσκολλημένοι στὰ γήινα  καὶ 
πρόσ καιρα, δὲν γυρνᾶ σὰν τὸν ἀνε μο-
δείκτη κατὰ τὴ φορὰ τοῦ ἀνέμου κάθε 
ἐποχῆς. Μένει στερεός, «ἑδραῖος καὶ ἀ  -
μετακίνητος» στὴν ἀλήθεια, ὅ,τι καὶ ἂν 
πρόκειται αὐτὸ νὰ τοῦ κοστίσει (Α΄ Κορ. 
ιε΄ 58). Οἱ χριστιανοὶ γονεῖς δὲν ἐπη ρε-
άζονται ἀπὸ τὸ πνεῦμα τοῦ κόσμου. 

Οὔτε καὶ ἡ συναισθηματικὴ ἀγάπη γιὰ 
τὰ παιδιὰ πρέπει νὰ ἐπηρεάσει τὴν κρί-
ση τῶν γονέων γιὰ τὴν πορεία τους καὶ 
τὶς ἐπιλογές τους. Φυσικὸ εἶναι οἱ γο νεῖς 
νὰ τρέφουν καλὲς ἐλπίδες γιὰ τὰ παι-
διά τους, νὰ βλέπουν πάντα μὲ αἰσιο-
δοξία τὸ μέλλον τους, νὰ τὰ κρίνουν  
τὶς πιὸ πολλὲς φορὲς μὲ ἐπιείκεια. Γι’ 
αὐτὸ καὶ συχνά, χωρὶς ἴσως καὶ νὰ τὸ 
συνειδητοποιοῦν, προσπαθοῦν νὰ κα-
λύψουν ἢ καὶ νὰ ἀ   μνηστεύσουν τὶς ἐκ  -
τροπές τους. Ἀλλὰ ἔτσι δὲν μποροῦν νὰ 
βοηθήσουν ἀπο τελεσματικά.

Αὐτὸς εἶναι ὁ πρῶτος κίνδυνος στὴν 
ἀντιμετώπιση τῶν νέων: ἡ ἀλλοίωση 
τῶν κριτηρίων, ἡ ὑποχώρηση στὶς ἀρ-
χές μας. Ὑπάρχει ὅμως καὶ ἕνας ἄλλος 
κίν δυνος, ποὺ ἂν δὲν τὸν προσέξουμε, 
μπορεῖ νὰ ἀδικήσουμε τὰ παιδιά μας. 
Θὰ τὸν δοῦμε στὸ ἑπόμενο.
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ίγα χρόνια μετὰ τὴν ὑπογραφὴ τοῦ 
διατάγματος τῶν Μεδιολάνων (313), 
ποὺ χάριζε σ’ ὅλους τὴ δυ νατότητα  

νὰ πιστεύουν ἐλεύθε ρα  σὲ ὅποια θρη-
σκεία ἤθελαν, ξέσπα σε στὴν Περσία νέ -
ος ἄγριος διωγμός (327) ἐναντίον τῶν 
χρι  στια νῶν. Ὁ σκλη ρὸς βασιλιὰς τῶν 
Περσῶν Σα βώ  ριος ὁ Β΄ κήρυξε ἐξόντω-
ση τῶν ὀπαδῶν τοῦ Ναζωραίου. Διέταξε  
μάγους νὰ πε ριέλθουν τὸ βασίλειό του 
καὶ νὰ βεβη λώσουν καὶ νὰ κάψουν ἱε-
ροὺς Ναοὺς καὶ Μοναστήρια καὶ ὅπου 
συναν τοῦ σαν χριστιανοὺς νὰ τοὺς ἀνα γ-
κάσουν νὰ θυσιάσουν στὰ εἴδωλα καὶ νὰ 
προσκυνήσουν τὶς εἰδωλολατρικὲς περ -
σικὲς θεότητες, τὴ φωτιά, τὸν ἥλιο καὶ 
τὸ νερό. Καὶ ἀλίμονο σ’ ἐκείνους ποὺ θὰ 
ἀρνοῦνταν νὰ ὑπακούσουν στὶς δια τα γὲς 
τοῦ αὐτοκράτορα. Τοὺς περίμε ναν φρικτὰ 
βασανιστήρια.

Ἀνάμεσα στοὺς γενναίους ὁμολογη τὲς 
τῶν ἡμερῶν ἐκείνων συγκαταρι θ μοῦνταν 
καὶ κάποιοι χριστιανοὶ τῆς πό λεως Μαρ-
βια βώχ. Τὰ ὀνόματά τους ἦταν: Ἄβιβος, 
Ζανιθά, Ἠλίας, Λάζαρος, Μάρη, Μαρου-
θᾶ, Ναρσῆς, Σάββας καὶ Σιμιάθης. Καὶ 
οἱ ἐννέα αὐτοὶ πιστοὶ βρί σκονταν φυλα-
κι σμένοι ἀναμένοντας τὴν ὥρα τοῦ μαρ-
τυρίου τους μὲ μονα δική τους παρηγο-
ριὰ τὴν πί στη, τὴν προσευχή, τὸν Ἰησοῦ 
Χριστό!

Ἡ εἴδηση αὐτὴ τῆς ὁμαδικῆς φυλακί -
σεως συγκίνησε δυὸ ἀδέλφια, τὸν Ἰω   νᾶ 
καὶ τὸν Βαραχήσιο, ποὺ ἦταν μο  να χοὶ στὸ 

Μοναστήρι τῆς περιοχῆς στὸ  Βέθ-’Αζά.  
Ἰσχυ ρὸς πόθος ἀγάπης ἔκα με  καὶ τοὺς 
δύο αὐτοὺς μοναχοὺς νὰ ἀ   φήσουν γιὰ λί-
γο τὴν ἡσυχία τῆς ἐ    ρή μου καὶ νὰ ἔλθουν 
νὰ συμπαραστα θοῦν στοὺς ὑποψήφιους 
μάρτυρες. 

Ἔφθασαν λοιπὸν στὴ φυλακή. Μὲ λα-
χτάρα ἀντίκρισαν τὰ ἄγνωστα πρόσωπα  
τῶν ἐννέα αὐτῶν φίλων καὶ τοὺς ἐμψύ-
χωσαν μὲ λόγους παρακλήσεως, ἐλ  πί-
δος καί πίστεως. Ἡ ἄφιξη τῶν ἐναρέτων   
μοναχῶν στὴ φυλακὴ ἔδωσε με γά λη δύ-
ναμη καὶ θάρρος στὶς ψυχὲς τῶν ἐγκλεί-
στων καὶ τοὺς αὔξησε τὴ φλόγα τοῦ 
με γάλου πόθου τους νὰ πεθάνουν ὅλοι 
μα ζὶ ἑνωμένοι γιὰ τὸν Χριστό!...Τί ὑπέ ρο-
χες στιγμές! Τί οὐράνια βιώμα τα!... Μετὰ 
ἀπὸ λίγες ἡμέρες οἱ 9 πιστοὶ  αὐτοὶ χρι-
στια νοὶ μέσα ἀπὸ σειρὰ βα σά νων καὶ 
 δαρ μῶν γεύθηκαν τὸν πι κρότατο θά να-
το, γιὰ νὰ ἀπολαύσουν τὴ γλυκύτητα τῆς 
οὐράνιας ζωῆς.

Ἡ εὐεργετικὴ παρουσία τῶν δύο μο να-
χῶν πρὸς τοὺς ἐννέα αὐτοὺς μάρ τυρες 
δὲν εἶχε μείνει ἀπαρατήρητη ἀ    πὸ φθονε-
ροὺς ἐχθρούς, ποὺ ὅλα τὰ κατήγγειλαν 
στοὺς μάγους. Οἱ σκλη ροὶ αὐτοὶ ἐκτελε-
στὲς τῶν διαταγῶν τοῦ βασιλιᾶ κάλεσαν 
ἀμέ σως μπροστά τους τοὺς δύο μονα-
χούς, τὸν Ἰωνᾶ καὶ τὸν Βαραχήσιο, καὶ 
τοὺς πίεζαν νὰ θυσιά σουν στοὺς θεούς 
τους. Ἀλλὰ ἦταν δυ νατὸν δυὸ τέτοιες ἐκ-
λεκτὲς ἀφιερωμέ νες στὸ Χριστὸ ὑπάρξεις 
νὰ θυσιάσουν στὰ εἴδωλα; Ὄχι! Ποτὲ ὄχι.

(29 Μαρτίου)

Οἱ ἅγιοι μάρτυρες Ἰωνᾶς, Βαραχήσιος Οἱ ἅγιοι μάρτυρες Ἰωνᾶς, Βαραχήσιος 
καὶ οἱ σὺν αὐτοῖς 9 μάρτυρεςκαὶ οἱ σὺν αὐτοῖς 9 μάρτυρες
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Γι’ αὐτὸ φυλάκισαν ἀμέσως τὸν Βαρα-
χή σιο. Καὶ τὸν Ἰωνᾶ τὸν ὁδήγησαν σὲ ἀ-
         νά κριση. Τὰ γλυκόλογα τῶν δικαστῶν 
δὲν τὸν συγκίνησαν, καὶ μὲ θάρρος ὁμο-
 λό γησε: «Δὲν πρόκειται νὰ ἀρνηθῶ τὸν 
Σω τήρα καὶ Κύριό μου, γιατὶ εἶναι ἡ ἐλ-
πί δα κάθε χριστιανοῦ καὶ δική μου! Καὶ 
ὅ ποι ος τὸν ὁμολογεῖ δὲν θὰ ντρο πιαστεῖ 
πο  τέ». Τὰ λόγια αὐτὰ τοῦ Ἰωνᾶ ἦταν ἀρ-
κετὰ γιὰ νὰ ἐξαγριώσουν τοὺς δημίους. 
Τὸν ἀ    κι νη τοποίησαν σὲ πάσσαλο καὶ ἀ  -
φοῦ τοῦ ἔδεσαν τὰ χέ ρια καὶ τὰ πόδια, τὸν 
κτυ ποῦσαν ἀλύ πη τα μὲ ἀγκαθωτὲς βέρ-
γες. Καὶ μετά, ἐξουθενημένο, μὲ ἀνοικτὲς 
πληγὲς ποὺ αἱμορραγοῦσαν, τὸν ἔσυραν 
καὶ τὸν ἄ   φησαν πάνω σὲ παγωμένο ἕλος 
ὅλη τὴ νύχτα.

Ἀκολούθησε μετὰ ἡ δίκη τοῦ Βαραχη-
σίου. Προσπάθησαν νὰ τὸν κάμψουν 
ὥ  στε νὰ ἀρνηθεῖ τὸν Θεό, λέγοντάς του 
ψέματα ὅτι δῆθεν ὁ ἀδελφός του ὑ   πέ  κυ-
ψε καὶ προσκύνησε τὰ εἴδωλα. Ἀνεπη-
ρέ αστος καὶ ἀτάραχος ὁ Βαρα χήσιος ἔ  -
δωσε τὴν ἀπάντηση: «Ὅπως ὁ ἀδελφός 
μου προσκυνοῦσε τὸν ἀληθι νὸ Θεό, ἔτσι 
καί ’γὼ Τὸν προσκυνῶ καὶ Τὸν δοξάζω! 
Δὲν πιστεύω ποτὲ πὼς ὁ ἀδελφός μου 
τυφλώθηκε τόσο πολὺ στὸ νοῦ, ὥστε νὰ 
λατρεύσει ‘‘τὴν κτίση παρὰ τὸν κτίσαν-
τα’’». Εἶπε καὶ ἄλλα ὁ Βαραχήσιος πολ-
λά, ποὺ κατέπληξαν καὶ ἔπειθαν γιὰ τὴν 
ἀλήθεια τῆς πίστε ώς του. Οἱ δικαστὲς 
φοβήθηκαν μήπως ἐπηρεάσει θετικὰ 
πρὸς τὸν χριστιανι σμὸ τοὺς παρευρισκο-
μένους. Γι’ αὐτὸ ἄρχισαν βασανισμοὺς 
σατανικῆς ἐμ πνεύ σεως. Τοῦ ἔβαλαν κά-
τω ἀπὸ τὶς μα σχάλες πύρινες χάλκινες 
σφαῖρες ἀ    πειλώντας τον πὼς ἂν τὶς ἀφή-
σει νὰ πέσουν, θὰ εἶναι σὰν νὰ ἀρνεῖται 
τὸν Χριστό. Ὁ πιστὸς Βαραχήσιος γεν-
ναῖα ἀποκρινόταν: «Δὲν φοβοῦμαι τίπο-
τα, πιστεύω καὶ λατρεύω τὸν Κύριό μου 
Ἰησοῦ Χριστό! Μὲ τὴ δύναμή του νικῶ 
καὶ θὰ νικήσω». Τοῦ περιέλουσαν μετὰ 
τὸ πρόσωπο μὲ λιωμένο μολύβι καὶ τὸν 
φυλάκισαν κρεμασμένο ἀπὸ τὸ ἕνα πόδι. 

Καὶ τὸν ἄφησαν ἐκεῖ μέσα στὴ φυλακὴ 
μόνο καὶ ἔρημο. 

Ἐπέστρεψαν μετὰ στὸν Ἰωνᾶ γιὰ νὰ ὁ  -
λοκληρώσουν τὸ μαρτύριό του. Ἔκπλη-
  κτοι ὅμως τὸν ἄκουσαν νὰ λέ γει: «Πέρα  -
 σα τόσο γλυκιά νύχτα μέσα στὸ ψύχος 
πάνω στό ἕλος μὲ τὴ δύναμη καὶ ἐνίσχυ-
ση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ τοῦ Χριστοῦ!...  
Μπορεῖ τώρα νὰ σαπίζω σὰν τὸ σπόρο 
τοῦ σιταριοῦ. Αὔριο ὅ   μως, στὴ Δευτέ ρα 
Παρουσία τοῦ Χρι στοῦ, θὰ εἶμαι ἀνακαι-
νισμένος στὸ φῶς τῆς Ἀνα στά σεως». Τὰ 
λόγια αὐτὰ ἄνα ψαν περισσότερο μίσος 
στοὺς ἐχθρούς του. Οἱ δικαστὲς διέταξαν 
καὶ τοῦ ἔκο ψαν τὴ γλώσσα καὶ τὰ δάχτυ-
λα ἀπὸ τὰ χέρια καὶ τὰ πόδια ἕνα-ἕνα, 
καὶ μετὰ τὸν ἔβαλαν μέσα σὲ καζάνι ποὺ 
ἔ βραζε πίσσα. Ὁ Κύριος διαφύλαξε ἄθι-
κτο τὸν δοῦλο του Ἰωνᾶ. Οἱ δήμιοι ὅμως 
ἔ   μειναν ἀσυγκίνητοι ἀπὸ τὸ θαῦμα. Στὴ 
συνέχεια τοῦ τσάκισαν τὰ ὀστὰ καὶ τὸν 
πέταξαν νεκρὸ σὲ μιὰ στέρνα. 

Τὸν Βαραχήσιο τὸν ἔσυραν πάνω σὲ 
ἀγκάθια τρυπώντας τὸ σῶμα του μὲ μυ -
τερὰ καλάμια. Τοῦ ξέσχισαν τὶς σάρκες καὶ 
τὸν ἀνάγκασαν νὰ πιεῖ βρασμένη πίσσα. 
Καὶ τέλος τοῦ τσάκισαν καὶ αὐ τοῦ τὰ ὀστά. 
Καὶ ὁ γεν ναῖ ος  μάρτυρας παρέδωσε τὸ 
πνεῦ μα του στὸ Θεὸ μὲ δοξολογία στὰ 
χείλη καὶ μὲ ὁμολογία: «Τὸ σῶμα μου τὸ 
δη μιούργησε ὁ Θεός. Πε ρι μένω τώρα τὴ 
νέα του μορφὴ στὴν ἀνάσταση». 

Δύο μοναχοὶ καὶ ἐννέα λαϊκοί! Ἕντε κα 
συνολικὰ μάρτυρες ποὺ γνωρί στη καν καὶ 
ἀλληλοενισχύθηκαν ἐν Κυ ρίῳ σὲ ὧρες 
διωγμῶν καὶ στεφανώ θηκαν μὲ τὸ ἴδιο 
ἔνδοξο στεφάνι τοῦ μαρτυρίου.

Δεηθεῖτε, ἅγιοι ἔνδοξοι μάρτυρες, καὶ 
γιὰ μᾶς ποὺ ζοῦμε σὲ ἐποχὴ μὲ προ ανα-
κρούσματα διωγμῶν, νὰ παρα μεί νουμε 
πιστοὶ στὸ Χριστὸ στηρί ζον τας ὁ ἕνας τὸν 
ἄλλον.

«‘‘Δριμὺς ὁ χειμὼν’’ τῆς ἀποστασί ας, ὅ  -
μως ‘‘γλυκὺς ὁ παράδεισος’’ ποὺ μᾶς πε-
ριμένει...».

Οἱ ἅγιοι μάρτυρες Ἰωνᾶς, Βαραχήσιος 
καὶ οἱ σὺν αὐτοῖς 9 μάρτυρες
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- Σκάϊ προσβάλλει 
ἐξοργιστικὰ τὴν ἱστορία

Μὲ θρασύτητα προκλητική, σκοπιμό-
τητα ἐξοργιστικὴ καὶ ὑποκρισία φαρισαϊ-
κὴ ὁ τηλεοπτικὸς σταθμὸς Σκάϊ παρου -
σιάζει μιὰ σειρὰ 8 ἑβδομαδιαίων ἐκπομ-
πῶν γιὰ τὸ 1821. Ἐπιστρατεύοντας γνω  -
στοὺς νεκροθάφτες τῆς ἱστορικῆς ἀλή-
θειας, καθυστερημένους ὀπαδοὺς μιᾶς 
ξεπε ρα σμένης ὑλιστικῆς ἀντιλήψεως τῆς 
ἱστο ρίας, ἔρχεται νὰ διδάξει τούς, κατὰ 
τὴ γνώμη του, μέχρι τώρα ἀπληροφό-
ρητους Ἕλληνες πολίτες ὅτι τὸ 1821 ἦ        -
ταν μιὰ ταξικὴ ἐπανάσταση τῶν φτωχῶν  
Τούρκων καὶ Ἑλλήνων ἐναντίον τῶν κα-
ταπιεστῶν τους Τούρκων καὶ Ἑλ  λήνων 
κοτζαμπάσηδων!

Διαστρεβλώνοντας ὠμὰ τὴν ἱστορικὴ 
πραγματικότητα ἐπιχειρεῖ νὰ πείσει τοὺς 
Νεοέλληνες ὅτι περνοῦσαν πολὺ καλὰ 
καὶ εὐχάριστα κάτω ἀπὸ τὴν τουρκικὴ 
τυραννία τοὺς 3 πρώτους αἰῶνες! Καὶ 
ἡ Ἐπανάσταση πῶς ἐξηγεῖται; Ἦταν, λέ-
νε, σύμπτωμα τῆς παρακμῆς τῆς Ὀθω-
μανικῆς Αὐτοκρατορίας, ποὺ εἶχε ὡς ἀ  -
ποτέλεσμα τὴν ἀνεξέλεγκτη δράση τῶν 
ληστρικῶν συμμοριῶν τῶν ἀρματολῶν 
καὶ κλεφτῶν!

Ἀπὸ ποιοὺς ὑπέφερε ὁ σκλαβωμένος  
Ἑλληνισμός; Μὰ φυσικὰ ἀπὸ τὴν ἀνεξέ-
λεγκτη αὐτὴ δράση τῶν κλεφτῶν, ἀπαν-
τοῦν οἱ ψευτοϊστορικοὶ τοῦ Σκάϊ! Μὲ 
ποιὰ ἐπιχειρήματα τὸ ὑποστηρίζουν αὐ -
τό; Νά, λένε, ἐναντίον τῶν Κολοκοτρω-
ναίων στρέφονται μετὰ τὸ 1806 ὅλοι, 
Ἕλληνες καὶ Τοῦρκοι. Δὲν εἶναι αὐτὸ σω-
στό; Μάλιστα, κύριοι νεκροθάφτες, εἶναι 

σωστό! Γιατί ὅμως δὲν λέτε καὶ τὸν λόγο 
γιὰ τὸν ὁποῖο οἱ Ἕλληνες τῆς Πελοποννή-
σου στρέφονται κατὰ τῶν Κολοκοτρωναί-
ων; Ὁ λόγος εἶναι, ὅπως λέει ὁ Θεόδωρος 
Κολοκοτρώνης στὰ Ἀπομνημονεύματά του, 
ὅτι: «Ὁ Κεχαγιᾶς ἄρχισε νὰ παλουκώνῃ 
τοὺς Χριστιανούς, διὰ νὰ δώσῃ φόβον εἰς 
τὸν κόσμον»! Ξέρετε, κύριοι, τί σημαίνει ἡ 
λέξη «παλούκωμα»; Καὶ μήπως ξέρετε για-
τί ὁ Κεχαγιᾶς ἄρχισε νὰ παλουκώνει τοὺς 
χριστιανοὺς ποὺ ἔκρυβαν τοὺς κλέφτες; 
Τοὺς παλούκωνε, διότι, ἂν δὲν κατάφερνε 
νὰ ἐξοντώσει τοὺς κλέφτες, τὸ κεφάλι του θὰ 
πή  γαινε μέσα σ᾿ ἕνα τορβὰ στὴν Κωνσταν-
τινούπολη. Οὔτε αὐτὸ τὸ γνωρίζετε; Μήπως 
δὲν διαβάσατε πάλι στὰ Ἀπομνημονεύματα 
τοῦ Κολοκοτρώνη ὅτι ὅταν ὁ ἴδιος γλύτωσε 
ἀπὸ τὸ ἀνελέητο κυνηγητό, ὁ πασὰς στὴν 
Τρίπολη «ἐθύμωσε καὶ ἔκοψε καμπόσους 
Τούρκους καὶ Ρωμαίους» οἱ ὁποῖοι λανθα-
σμένα τὸν βεβαίωναν ὅτι ὁ Κολοκοτρώνης 
εἶχε θανατωθεῖ;

Ἔχετε, κύριοι, ἐξοργίσει τὴν Ἱστορία σὲ ἀ  -
πί στευτο βαθμό! Καὶ ἡ δίκαιη ὀργή της κά-
ποια στιγμὴ θὰ ξεσπάσει ἐπάνω σας. Τῆς 
τὸ ζητοῦν ἐπιτακτικὰ τὰ αἵματα τῶν ἡρώων 
ποὺ θυσιάστηκαν στὴ μεγάλη ἐκείνη ὥρα 
τῆς ἀναστάσεως τοῦ Γένους. Τοῦτο μόνο 
σᾶς λέμε: Μὴν τὰ βάζετε μὲ τοὺς νεκρούς 
μας!

> �ὐρώπη κηρύσσει
τὸν Cντίχριστο

Δὲν πρέπει νὰ μᾶς ἐκπλήσσει ἡ διαγραφὴ 
τῶν χριστιανικῶν ἑορτῶν ἀπὸ ἡμερολόγιο 
τῆς Ε.Ε. ποὺ ἀπευθύνεται σὲ παιδιά. Τὸ ἡ  -
μερολόγιο αὐτὸ παρουσιάζει ὅλες τὶς γιορ-
τὲς τοῦ Ἰσλὰμ καὶ τοῦ Ἰνδουϊσμοῦ χωρὶς νὰ 
ἀνα φέρει οὔτε μία χριστιανικὴ ἑορτή, οὔτε 
κὰν τὶς μεγάλες ἑορτὲς τοῦ χριστιανισμοῦ, 
δηλαδὴ τὰ Χριστούγεννα καὶ τὸ Πάσχα.
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ἀνθρώπου νὰ ἐξηγηθοῦν ὅλα μὲ τὸ νοῦ 
του. (...) Στὴν ἐποχή μας ὅμως ἦλθε μιὰ 
νέα γενιὰ Εὐρωπαίων, ἡ ὁποία νύμφευσε 
τὴν ἐπιθυμία μὲ τὴ γνώση καὶ ἀπέρρι ψε 
καὶ τὸν Πάπα καὶ τὸν Λούθηρο. (...) Οὕ τω 
συνήφθη γάμος, ὁ ὁποῖος δὲν εἶναι οὔ τε 
Ρωμαιοκαθολικὸς οὔτε Λουθηρανικός, 
ἀλλ’ ὀφθαλμοφανῶς καὶ δημοσίως σατα-
νικός».

Ἀλλ’ ὅπου ὑπάρχει ὁ σατανάς, δὲν ἔχει 
θέση ὁ Χριστὸς. Γι’ αὐτὸ καὶ στὴν Εὐρώ-
πη διώκεται ὁ Χριστός!...

 
�ὸ πρῶτο Fρθόδοξο

Πανεπιστήμιο
Ὅπως μετέδωσε τὸ ἠλεκτρονικὸ πρα-

κτορεῖο ἐκκλησιαστικῶν εἰδήσεων «Ρομ-
φαία» (5-2-2011), ἡ Ρωσικὴ Ἐκκλησία ἵ       -
δρυ σε ἰδιωτικὸ Πανεπιστήμιο. Τὸ πρῶτο 
αὐτὸ Ὀρθόδοξο πανεπιστήμιο τῆς Ρωσί-
ας θὰ εἶναι θεωρητικῆς κατευθύνσεως. Θὰ 
παραδίδονται μαθήματα Ἱστορίας, Ψυχο-
λογίας, Φιλολογίας, Φιλοσοφίας, Νομικῆς 
καὶ Θεολογίας. Θὰ μποροῦν δὲ νὰ ἐγγρά-
φονται σ’ αὐτὸ ὡς φοιτητὲς ὄχι μόνο κλη-
ρικοὶ ἀλλὰ καὶ λαϊκοὶ ἀνεξαρτήτως τοῦ 
θρησκεύματός τους. 

Ὅπως δήλωσε ὁ πρῶτος πρύτανης 
τοῦ πανεπιστημίου αὐτοῦ ἡγούμενος π. 
Πέτρος Γιερεμέγιεφ, φιλοδοξία μας εἶναι 
τὸ Πανεπιστήμιό μας «νὰ πάρει ἰδιαίτε ρη 
θέση στὸ μορφωτικὸ σύστημα τῆς Ρωσί-
ας» καὶ θεωροῦμε «καθῆκον μας τὴ δημι-
ουργία μοντέλου μελλοντικῆς ἐκπαίδευ-
σης».

Ἡ εἴδηση εἶναι ἐκπληκτική. Ποιὸς τὸ πε-
ρίμενε ὅτι στὴ χώρα ποὺ ὑπῆρξε ἡ κοιτί-

Κατὰ τὴν κατάρτιση τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ 
Συντάγματος εἶχε προβληθεῖ τὸ αἴτημα 
γιὰ τὴν κατοχύρωση τῶν χριστιανικῶν ρι-
ζῶν τῆς Εὐρώπης. Ἀλλὰ τὸ αἴτημα αὐτὸ 
ἀπερ ρίφ θη ἀπὸ τὸν διεθνὴ Σιωνισμὸ μὲ τὸ 
ἀντιχριστιανικὸ ἐπιχείρημα ὅτι ἡ Εὐρώπη 
δὲν μπορεῖ νὰ καταστεῖ «χριστιανικὸ γή-
πεδο»! Καὶ παρουσιάσθηκαν μὲν τότε με-
γάλες ἀντιδράσεις, ἀλλὰ τελικὰ δὲν ἔγιναν 
ἀκουστὲς οἱ ἀντιδράσεις αὐτές.

Γι’ αὐτὸ γράψαμε στὴν ἀρχὴ ὅτι δὲν 
πρέ πει νὰ μᾶς ἐκπλήσσει ἡ κυκλοφορία  
τοῦ παραπάνω ἡμερολογίου. Ἄλλωστε ἡ 
Εὐ ρώπη ἔπαυσε ἐδῶ καὶ χρόνια νὰ εἶναι 
χριστιανική. Ὁ Παπισμὸς καὶ τὸ πλῆθος 
τῶν Προτεσταντισμῶν κατέστησαν τὴν 
Εὐ ρώ πη ὄχι ἁπλῶς ἄθρησκη ἀλλὰ καὶ 
ἐχ   θρι κὴ πρὸς τὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ. 
Ἤ   δη ὁ Μέγας Φώτιος εἶχε ἐπισημάνει τὴν 
ἀλ  λο  τρί ωση τῆς «Χριστιανικῆς Δύσεως» 
μὲ τὴ νο  θεία τοῦ Συμβόλου τῆς Πίστεως.  
Ὁ δὲ ἅ   γιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς ὑπεγράμ-
μισε ὅτι μὲ τὸν Παπισμὸ δὲν ἔχουμε ἁ  -
πλῶς μιὰ νέα «αἵρεση» ἀλλὰ ριζικὴ ἀλλο -
τρίωση τοῦ χριστιανικοῦ πνεύματος.  Ἀλ    λὰ 
καὶ ὁ μεγάλος Ντοστογιέφσκυ, ἔ   χον τας 
καὶ προσωπικὴ πείρα, ἔγραψε: «Ὁ κα-
θολικισμὸς τῆς Ρώμης», δηλαδὴ ὁ Πα   πι-
σμός, «εἶναι χειρότερος καὶ ἀπὸ τὸν ἀ  θεϊ -
σμό (...). Ὁ ἀθεϊσμὸς κηρύσσει μονάχα τὸ 
μηδέν, ὁ καθολικισμὸς ὅμως προχωράει 
ἀκόμα πιὸ πέρα: κηρύσσει ἕνα διαστρε-
βλωμένο Χριστό, ἕνα Χριστὸ ἀντίθετο τοῦ 
Χριστοῦ. Κηρύσσει τὸν Ἀντίχριστο»! Ὁ δὲ 
ἅγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς (ἐκοιμήθη  
τὸ 1956) ἔγραψε: «Ἡ Εὐρώπη εἶναι ὁ Πά-
πας καὶ ὁ Λούθηρος. Χορτασμένες οἱ ἀν-
θρώπινες ἐπιθυμίες στὸ ἔπακρο καὶ χορ-
τασμένη ἡ ἀνθρώπινη γνώση στὸ ἔπα  κρο. 
Ὁ Εὐρωπαϊκὸς Πάπας εἶναι ἡ ἀνθρώπι νη 
ἐπιθυμία τῆς ἐξουσίας. Ὁ Εὐρωπαϊκὸς 
Λούθηρος εἶναι ἡ πεισματικὴ ἀπόφαση τοῦ 
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δα τοῦ ἀθέου κομμουνισμοῦ καὶ ὅπου ἡ 
Ἐκκλησία δὲν εἶχε ἐπὶ ἑβδομήντα χρόνια 
δικαίωμα δημοσίου λόγου, ἀλλὰ περιο-

ριζόταν μόνο στὸ κήρυγμα μέσα στοὺς Να-
ούς – καὶ αὐτοὶ μάλιστα ποὺ λειτουργοῦσαν 
ἦταν ἐλάχιστοι – θὰ ὑπῆρχε τέτοια ἐξέλιξη; 

Ἡ Ρωσικὴ Ἐκκλησία τὰ τελευταῖα ἔτη 
κα  τόρ θωσε νὰ ἔχει πρόσβαση στὴν πρω-
το βά  θμια καὶ δευτεροβάθμια ἐκπαίδευση. 
Ρῶ   σοι κληρικοὶ διδάσκουν τὰ θρησκευτι-
κά, Ὀρ   θόδοξη Κατήχηση, στὰ Δημοτικὰ καὶ 
στὰ Γυ μνάσια καὶ Λύκεια. Τώρα ἀποκτοῦν 
φο ρέα ἰδιαίτερο καὶ γιὰ τὴν τριτοβάθμια ἐκ-
παί δευση.

Τὸ γεγονὸς αὐτὸ εἶναι ἀφορμὴ δοξολογί-
ας πρὸς τὸν Θεό, τὸν Κύριο καὶ Ρυθμιστὴ 
τῆς Ἱστορίας τοῦ κόσμου. Συγχρόνως ὅμως 
γίνεται μάθημα καὶ παρακίνηση γιὰ ἔλεγχο 
γιὰ τὴ δική μας ἐκπαιδευτικὴ πραγματικό-
τητα. Οἱ Ρῶσοι δοκίμασαν τοὺς πικροὺς 
καρποὺς τῆς ἄθεης, ἀπνευματικῆς καὶ ὑλι-
στι κῆς παιδείας, καὶ τώρα ἐπιστρέφουν στὶς 
θρησκευτικὲς παραδόσεις καὶ ρίζες τους, 
ἐπιστρέφουν στὸ Πνεῦμα. Ἐνῶ ἐμεῖς οἱ 
Νε οέλληνες μὲ τὴν ὑποτίμηση τοῦ μαθήμα-
τος τῶν θρησκευτικῶν ἀλλὰ καὶ τῆς ἱστο-
ρίας, μὲ τὴν ἀπαγόρευση τῆς εἰσόδου τῶν 
Πνευματικῶν στὰ Δημόσια Σχολεῖα, μὲ τὴν 
ἀπόπειρα νὰ καταργηθεῖ καὶ ἡ Θεολογικὴ  
Σχολὴ κλπ. ἐπιδιώκουμε μιὰ ἄθεη καὶ ἀ  -
πνευματικὴ παιδεία. Εἶναι ἀνάγκη ἄραγε 
νὰ πάθουμε ὅσα ἔπαθαν οἱ Ρῶσοι ἐπὶ ἑ   -
βδομήντα χρόνια γιὰ νὰ συνετισθοῦμε;

Δύο βραβεύσεις
«Παρουσίᾳ τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπι-

σκόπου Ἀθηνῶν κ. Ἱερωνύμου πραγματο-
ποιήθηκε στὸ κατάμεστο ἀμφιθέατρο τοῦ 
Ἱδρύματος Εὐγενίδου, ἀπὸ τὴν ἕνωση ‘‘Μαζὶ 
γιὰ τὸ παιδὶ’’, ἡ βράβευση δύο προσώπων 
ποὺ διακρίθηκαν γιὰ τὸ μακρόχρονο ἔργο 
καὶ τὸ σθένος νὰ ἀντεπεξέλθουν στὸν δύσ-
κολο δρόμο ποὺ τοὺς ἐπεφύλαξε ἡ ζωή». 

Συγκεκριμένα «δόθηκε τὸ βραβεῖο γιὰ τὸ 
‘‘ Ἔρ γο ζωῆς” στὴν 88χρονη κ. Δομινὴ Σαρρῆ 
(...). Πρόεδρος τοῦ Ἱδρύματος  ‘‘Θεοτόκος’’, 
Κέντρου Εἰδικῆς καὶ Ἐπαγγελματικῆς Κα-
τάρτισης Παιδιῶν μὲ Νοητικὴ Ὑστέρηση, ἡ 
κ. Σαρρῆ τιμήθηκε γιὰ τὴν ἄνω τῶν 70 ἐτῶν 
προσφορά της στὴ φροντίδα παιδιῶν καὶ 
στὸν ἐθελοντισμό». Στὸν εὐχαριστήριο λόγο 
της «σημείωσε: ‘‘ Ἦταν, εἶναι καὶ θὰ εἶναι ση-
μαντικὴ χαρὰ γιὰ μένα ἡ ἐνασχόληση αὐτὴ 
καὶ πολὺ σημαντικὴ ἡ ἐπίτευξη ἀποτελέσμα-
τος. Δὲν αἰσθάνομαι ὅτι μοῦ ἀναλογεῖ καμιὰ 
ἄλλη ἐπιβράβευση’’.

Ἀκολούθησε ἡ βράβευση γιὰ τὸ ‘‘Μάθημα 
ζωῆς’’ στὸν 60χρονο κ. Γιάννη Χειμώνα (...). 
Παραπληγικὸς ἀπὸ τὴν ἡλικία τῶν 7 ἐτῶν, 
ὅταν ἔχασε τὴ μητέρα του σὲ τροχαῖο, ὁ κ. Γ. 
Χειμώνας, μὲ σύζυγο ἐπίσης παραπληγικὴ 
καὶ δίδυμους 30χρονους αὐτιστικοὺς γιούς,  
ἵδρυσε τὸν σύλλογο ‘‘ Ἅγιος Νικόλαος’’, ἐνῶ 
πέρυσι ὁλοκλήρωσε στὴν Παιανία οἰκοτρο-
φεῖο γιὰ παιδιὰ καὶ νέους ἐνήλικες, ποὺ προ-
έρχονται ἀπὸ οἰκογένειες ἄπορες ἢ μὲ μέλη 
μὲ εἰδικὲς ἀνάγκες. ‘‘Εὐχαριστῶ τὸν Θεὸ γιὰ 
τὴ δύναμη καὶ τὴν ἐλπίδα ποὺ μοῦ ἔδωσε νὰ 
ἀνηφορίσω τὸν δρόμο μου. Ἡ ἀγάπη ποὺ 
δίνουμε μᾶς κάνει καλύτερους ἀνθρώπους 
καὶ συνεργάτες τοῦ Θεοῦ’’, εἶπε ὁ κ. Χει μώ-
νας, εὐχαριστώντας ὅλους ὅσοι βοήθησαν  
στὴν ἀνέγερση τοῦ οἰκοτροφείου καὶ ἀ πευ -
θύνοντας ἔκκληση συμπαράστασης» («Κα-
θημερινὴ» 3-2-2011).

«Ἔργο ζωῆς» καὶ «Μάθημα ζωῆς» ὀνομά-
ζονται τὰ τιμητικὰ βραβεῖα ποὺ δόθηκαν ἐ  -
πάξια στὶς δύο προσωπικότητες, οἱ ὁποῖες 
ἔ     δρασαν ἀθόρυβα ἐπὶ δεκαετίες σὲ σπου-
δαίους τομεῖς κοινωνικῆς προσφορᾶς, σκορ-
πίζοντας ἀνιδιοτελῶς τὴ φλόγα τῆς χριστια νι-
κῆς ἀγάπης γιὰ τὸν πάσχοντα συνάνθρω πο. 
Ἂς δοξάσουμε λοιπὸν τὸν ἐμπνευστή τους 
Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό, ὁ Ὁποῖος μὲ τὴν 
εὐ αγγελικὴ παραβολὴ «τοῦ Καλοῦ Σαμαρεί-
του» μᾶς δίδαξε ποιὸ εἶναι τὸ καθῆκον μας 
ὡς χριστιανῶν μέσα στὴν κοινωνία καὶ χαρί-
ζει σὲ κάθε ἐποχὴ ἀντάξιους ἐκπροσώπους 
ποὺ βιώνουν μὲ πιστότητα καὶ σεμνότητα τὴ 
μεγάλη ἐντολὴ τῆς ἀγάπης.    



Ματρώνης ἐν Θεσ/νίκῃ,

Φιλητοῦ καὶ Λυδίας μαρτύρων

Ἦχος γ΄ -  Ἑωθινὸν ΙΑ΄

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Ἑβρ. δ΄ 14 - ε΄ 6

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ

Μάρκ. η΄ 34 - θ΄ 1
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Κυριακὴ τῆς Σταυροπροσκυνήσεως 
σή μερα καὶ καθὼς βρισκόμαστε ἤδη 
στὸ μέσο τῶν πνευματικῶν ἀγώνων τῆς 
Με γάλης Τεσσαρακοστῆς, ἡ ἁγία μας 
Ἐκ  κλη σία προβάλλει τὸ πολυτιμότερο 
κό σμημά της, τὸ ἀκαταμάχητο ὅπλο της, 
τὸν Τίμιον καὶ Ζωοποιὸν Σταυρὸν τοῦ 
Κυρίου. Αὐτὸς ὁ Τίμιος Σταυρὸς προ-
βάλ   λεται ἐνώπιόν μας ὄχι μόνο γιὰ νὰ 
Τὸν προσκυνήσουμε ἀλλὰ καὶ γιὰ νὰ 
ἀναλογιστοῦμε τὸ δικό μας χρέος· τὴν 
κλήση ποὺ κάνει ὁ Θεὸς σὲ κάθε πιστὸ 
μαθητή του: «Ὅστις θέλει ὀπίσω μου 
ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑ   αυτὸν καὶ 
ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκο λου-
θείτω μοι». Ὅποιος θέλει νὰ μὲ ἀ   κολου-
θήσει ὡς μαθητής μου, ἂς διακόψει κάθε 

σχέση μὲ τὸν κακὸ καὶ διεφθαρμένο ἑ  -
αυ τό του, μὲ σταθερὴ τὴν ἀπόφαση νὰ 
σηκώ σει σταυρό, νὰ ὑποστεῖ κάθε δοκι-
μασία, ἀκόμη καὶ θάνατο, καὶ τότε νὰ μὲ 
ἀκολουθήσει.

«Ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ»: Ὁ Κύρι-
ος ζητᾶ ἀπὸ τοὺς μαθητές του τὴν τέλεια 
αὐταπάρνηση· νὰ σηκώσουν τὸν σταυ-
ρό τους μὲ ἀπόφαση θανάτου. Ποιὸς ὅ  -
μως εἶναι αὐτὸς ὁ σταυρὸς ποὺ καλεῖται 
νὰ ἀναλάβει κάθε πιστὸς μαθητὴς τοῦ 
Χριστοῦ; 

1. ����ΩΣ� Π�ΘΩ� 
Ὁ σταυρὸς ποὺ καλεῖται νὰ ἀναλάβει 

κάθε πιστὸς εἶναι ἡ νέκρωση τῶν παθῶν 
καὶ τῶν σαρκικῶν φρονημάτων. «Οἱ τοῦ 

ΚΥΡΙΑΚΗ 27 MΑΡTΙΟΥ

(Γ΄ Νηστειῶν)

Τῆς Σταυροπροσκυνήσεως

«CρJτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθε�τω μοι»

E
ἶπεν ὁ Κύριος· ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ 
ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι. ὃς γὰρ ἂν θέλῃ τὴν ψυχὴν 
αὐτοῦ σῶσαι, ἀπολέσει αὐτήν· ὃς δ᾿ ἂν ἀπολέσῃ τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν ἕνεκεν 

ἐμοῦ καὶ τοῦ εὐαγγελίου, οὗτος σώσει αὐτήν. τί γὰρ ὠφελήσει ἄνθρωπον ἐὰν 
κερδήσῃ τὸν κόσμον ὅλον, καὶ ζημιωθῇ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ; ἢ τί δώσει ἄνθρω-
πος ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ; ὃς γὰρ ἐὰν ἐπαισχυνθῇ με καὶ τοὺς ἐμοὺς 
λόγους ἐν τῇ γενεᾷ ταύτῃ τῇ μοιχαλίδι καὶ ἁμαρτωλῷ, καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώ-
που ἐπαισχυνθήσεται αὐτὸν ὅταν ἔλθῃ ἐν τῇ δόξῃ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ μετὰ τῶν 
ἀγγέλων τῶν ἁγίων. Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς· ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι εἰσί τινες τῶν ὧδε 
ἑστηκότων, οἵτινες οὐ μὴ γεύσωνται θανάτου ἕως ἂν ἴδωσι τὴν βασιλείαν τοῦ 
Θεοῦ ἐληλυθυῖαν ἐν δυνάμει. 
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Χριστοῦ τὴν σάρκα ἐσταύρωσαν σὺν 
τοῖς παθήμασι καὶ ταῖς ἐπιθυμίαις» (Γαλ. 
ε΄ 24), σημειώνει ὁ ἀπόστολος Παῦλος. 
Ὅσοι ἀνήκουν πραγματικὰ στὸν Χριστό, 
νέκρωσαν τὸ σαρκικὸ φρόνημα, τὰ πά-
 θη καὶ τὶς κακὲς ἐπιθυμίες τους. 

Τί σημαίνει ὅμως πρακτικὰ τὸ νὰ σταυ-
ρώνει κανεὶς τὸν ἑαυτό του μὲ ἀπόφαση 
νὰ πεθάνει; Σημαίνει ὅτι ἀγωνίζεται νὰ 
ἀποκόψει ὁριστικὰ τὶς ἁμαρτωλὲς συνή-
θειες, τὰ πάθη καὶ τὰ ἐλαττώματα ποὺ ἔ -
χουν ριζώσει βαθιὰ μέσα στὴν ψυχή του. 
Ἀγώνας σκληρὸς καὶ ὀδυνηρός, ἀλ λὰ καὶ 
σωτήριος! Πόσα πάθη μᾶς τα  λαιπωροῦν 
καὶ δὲν μποροῦμε νὰ τὰ ξεριζώσουμε; Ἡ 
ζήλεια, ὁ φθόνος, τὸ ψέμα, ἡ ἀπάτη, ἡ 
κατάκριση, ἡ πλεονεξία, ἡ φιλαργυρία 
διατηροῦν μέσα μας ζωντανὸ τὸν παλαιὸ 
ἄνθρωπο καὶ ἀφήνουν νὰ κυριαρχεῖ τὸ 
δικό μας ἐγώ.

Ὁ ἀγωνιζόμενος πιστός, ποὺ παίρνει  
ἀπόφαση νὰ νεκρωθεῖ ὡς πρὸς τὴν ἁ  -
μαρ τία, στέκεται ἀπέναντι στὸ κακὸ σὰν 
νεκρός: Πῶς εἶναι ἕνα νεκρὸ καὶ ἄψυχο 
σῶμα; Ἔτσι καὶ ὁ πιστὸς ποὺ νέκρωσε 
τὸν ἁμαρτωλὸ ἑαυτό του. Δὲν βλέπει, δὲν 
ἀκούει, δὲν λέγει ὁτιδήποτε ἁμαρτωλὸ κι 
ἀνήθικο. Δὲν ἀντιδρᾶ ὅταν θίγουν τὸν 
ἐγωισμό του. Δὲν ἐπιδιώκει νὰ ἐξυπηρετεῖ 
ἀποκλειστικὰ τὸ συμφέρον του, ἀλλὰ 
διακονεῖ μὲ ἀγάπη τὶς ἀνάγκες τοῦ πλη-
σίον. Γενικὰ δὲν ἀκολουθεῖ τὰ ἐγωιστικὰ 
θελήματά του, ἀλλὰ ὑποτάσσεται στὸ 
θέλημα τοῦ Θεοῦ. Δὲν τὸν ἑλκύει ἡ μα-
ταιότητα τοῦ κόσμου, οὔτε τὸν συγκινεῖ 
ὁ πλοῦτος καὶ ἡ ἐφήμερη δόξα. Ἐκεῖνο 
ποὺ θέλγει τὴν ψυχή του εἶναι ἡ αἰώνια 
δόξα καὶ ζωή, τὸ ἄφθαστο κάλλος τοῦ 
οὐρανοῦ.  

2. 	 Σ��
�	Σ �Ω� ΘΛ�Ψ�Ω�
Ἐκτὸς ὅμως ἀπὸ τὴ σταύρωση τῶν 

παθῶν, ποὺ εἶναι ἑκούσιος σταυρὸς γιὰ 
τὸν πιστό, ὑπάρχει καὶ ὁ ἀκούσιος σταυ-

ρός, ποὺ καλεῖται νὰ σηκώσει μὲ τὴν ἴδια 
ἀφοσίωση καὶ αὐταπάρνηση. Πρόκειται 
γιὰ τὶς θλίψεις καὶ τὶς δοκιμασίες τῆς ζω-
ῆς. Μιὰ ξαφνικὴ ἀποτυχία, ἕνα ἀξεπέρα-
στο πρόβλημα, μία ὁλοφάνερη ἀδικία, 
μία ἀνί ατη ἀσθένεια, ἕνα ἀβάσταχτο πέν-
θος... Πῶς νὰ ἀντιμετωπίσει κανεὶς τέ-
τοιες ὀδυνηρὲς καταστάσεις; Καὶ ὅμως... 
Ὁ πιστὸς ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ δέχεται 
νὰ σηκώσει τὸν σταυρὸ αὐτὸ ὄχι μὲ ἀντί-
δρα ση ἐσωτερικὴ οὔτε μὲ μία παθη τικὴ 
ἀποδοχή, ἀλλὰ πρόθυμα καὶ καρτερικά, 
μὲ εὐχαριστία πρὸς τὸν Θεό. Ἄλλωστε 
γνωρίζει ὅτι Αὐτὸς ποὺ τοῦ δίνει τὸν 
σταυρὸ ποὺ θὰ βαστάσει δὲν εἶναι κά-
ποιος ποὺ ὁρίζει σταυρὸ γιὰ τοὺς ἄλλους 
μόνο, ἀλλὰ Ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος πρῶτος 
βάστασε τὸν Σταυρό, καὶ μάλιστα Σταυ-
 ρὸ τέτοιας ὀδύνης, ποὺ κανεὶς ἄνθρω-
πος δὲν ἔχει ἀναλάβει κι οὔτε πρόκειται 
ποτὲ νὰ ἀναλάβει.

❁   ❁   ❁
Ἡ ἐποχή μας ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ μάρτυ-

ρες! Χριστιανοὺς ἀποφασισμένους νὰ 
σηκώσουν τὸν σταυρό τους καὶ νὰ ἀκο-
λουθήσουν τὸν Χριστὸ μέχρι θανάτου. 
Μὲ τέτοιο ἡρωικὸ καὶ μαρτυρικὸ φρόνη-
μα ἂς ἀναλάβουμε κι ἐμεῖς τὸν σταυρὸ 
τοῦ Κυρίου. Κι ἂς γνωρίζουμε ὅτι στὴ 
σταυρικὴ αὐτὴ πορεία δὲν εἴμαστε μό-
νοι. Ἔχουμε βοηθοὺς καὶ ἀντιλήπτορες 
τοὺς Ἁγίους: Ἀποστόλους, Μάρτυρες, 
Ὁσίους, Ἀσκητές, Ὁμολογητές, ὅλους 
ὅσοι ἀγωνίστηκαν νὰ εὐαρεστήσουν 
στὸν Θεό, αἴροντες τὸν δικό τους σταυ-
ρό. Ἔχουμε σύμμαχο καὶ προστάτιδα 
τὴν ὑπερευλογημένη Θεοτόκο, ἡ ὁποία 
στεκόταν κοντὰ στὸν Σταυρὸ τοῦ Κυρί-
ου, στέκεται δὲ καὶ κοντὰ στὸν ἀγώνα, 
τὸν πόνο καὶ τὴ δοκιμασία κάθε πιστοῦ. 
Πρωτίστως ὅμως ἂς μὴν ξεχνοῦμε ὅτι 
ἔχουμε δίπλα μας τὸν ἴδιο τὸν ἐσταυρω-
μένο Κύριο νὰ μᾶς ἐνισχύει μὲ τὴ χάρη 
του, νὰ μᾶς ἐμπνέει καὶ νὰ μᾶς ὁδηγεῖ 
στὴ σωτηρία.



OOκόσμος στὸν ὁποῖο ζοῦμε δὲν ἀ  -
ποτελεῖται μόνο ἀπὸ ὅσα βλέπου με, 
ἀπὸ ὅσα ἀντιλαμβάνονται γε νι κότε-

ρα οἱ αἰσθήσεις μας. Ζοῦμε ἀνά μεσα καὶ 
σὲ πραγματικότητες ποὺ εἶναι ἀόρατες. 
Στὶς δεύτερες ἀνήκουν καὶ οἱ ἀσώματες 
ἄϋλες πνευματικὲς ὑπάρ ξεις τῶν ἁγίων 
ἀγγέλων. Φτερουγίζουν δίπλα μας, μᾶς 
παρακολουθοῦν, μᾶς προστατεύουν ἀ  -
πὸ κινδύνους καὶ μᾶς ἐνισχύουν στοὺς 
ἀγῶνες μας.

Πολὺ περισσότερο τοὺς αἰσθανόμα-
  στε παρόντες κατὰ τὶς ἱερὲς καὶ ἅγιες 
ὧ    ρες τῆς θείας λατρείας μέσα στοὺς Να-
ούς μας.

Τὴν αἴσθηση αὐτὴ τὴν ἐνισχύει ἡ ἁ   -
γιογράφηση τοῦ Ναοῦ, ποὺ σὲ ποικίλες  
παραστάσεις παρουσιάζει τοὺς ἁγί ους 
ἀγγέλους νὰ διακονοῦν μὲ βαθὺ σε βα-
σμὸ καὶ νὰ συμμετέχουν στὰ διάφορα 
γεγονότα τῆς σωτηρίας μας.

Γνωρίζουμε ὅτι οἱ ἅγιοι ἄγγελοι, ὡς 
πνεύματα ἄϋλα καὶ καθαρά, περιπο λοῦν 
τὴν Ἁγία Τράπεζα, εἰσοδεύουν μὲ τοὺς 
ἱερεῖς, ἀναπέμπουν ὕμνους πρὸς τὸν 
Τρι σάγιο Θεὸ μὲ τοὺς πιστούς, φρίτ τουν 
δὲ καὶ ἐξίστανται καθὼς στὴ φρικτὴ ὥρα 
τῆς προσφορᾶς τῆς θείας Εὐχαριστίας 
παρίστανται τιμητικὰ καὶ αὐτοί.

Πράγματι! Καθὼς οἱ ἱερεῖς καὶ ὁ διά-
κονος κατὰ τὴν Μικρὰ Εἴσοδο τῆς θείας 

Λειτουργίας φέρουν τὸ ἱερὸ Εὐαγγέλιο 
στὸ κέντρο τοῦ Ναοῦ καὶ τὸ ὑψώνουν 
λέγοντας τὸ «Σοφία  · ὀρθοί», ἐκείνη τὴν 
ὥρα τῆς Εἰσόδου μὲ εἰδικὴ Εὐχὴ παρα-
καλοῦν τὸν Θεὸ νὰ γίνει συγχρόνως μὲ 
τὴ δική τους Εἴσοδο καὶ «εἴσοδος ἁγίων 
ἀγγέλων, συλλειτουργούντων καὶ συν-
δοξολογούντων» μαζί τους τὴν ἀγαθό-
τητά του (Εὐχὴ τῆς Εἰσόδου).

Κάτι ἀνάλογο συμβαίνει καὶ λίγο ἀρ-
γότερα, ὅταν κατὰ τὴν Μεγάλη Εἴσοδο 
τὰ Τίμια Δῶρα μεταφέρονται ἀπὸ τὴν 
κόγχη τῆς ἁγίας Προθέσεως στὴν Ἁγία 
Τράπεζα, ὅπου θὰ τελεσθεῖ ἡ θυσία τῆς 
θείας Εὐχαριστίας, καὶ ὁ ἄρτος καὶ ὁ οἶ-
νος ποὺ βρίσκονται στὸ ἅγιο Δισκάριο 
καὶ στὸ ἅγιο Ποτήριο θὰ μεταβληθοῦν 
σὲ Σῶμα καὶ Αἷμα Χριστοῦ, τὰ ὁποῖα 
θὰ κληθοῦν οἱ πιστοὶ νὰ κοινωνήσουν. 
Τότε, ὅταν δηλαδὴ «ὁ Βασιλεὺς τῶν βα-
σιλευόντων καὶ Κύριος τῶν κυριευόντων 
προσέρχεται σφαγιασθῆναι καὶ δοθῆναι 
εἰς βρῶ σιν τοῖς πιστοῖς», «προηγοῦνται 
τούτου οἱ χοροὶ τῶν Ἀγγέλων μετὰ πά-
σης Ἀρχῆς καὶ Ἐ    ξ    ουσίας, τὰ πολυόμμα-
τα Χερουβὶμ καὶ τὰ ἑξαπτέρυγα Σερα-
φείμ, τὰς ὄψεις κα λύπτοντα καὶ βοῶν τα 
τὸν ὕμνον·  Ἀλ λη λούϊα, ἀλληλούϊα, ἀλλη-
λούϊα»  (Χε ρουβικὸς ὕμνος Μεγάλου Σαβ-
βάτου).

Καὶ ὅταν σὲ λίγο ὁ λειτουργὸς προσ εύ-

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΩΡΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Εἴμαστε ἀνάμεσα σὲ ἀγγέλους
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χεται μὲ τὴν Εὐχὴ τῆς ἁγίας Ἀναφορᾶς,  
ἀπευθύνεται πρὸς τὸν Θεὸ καὶ λέ γει: 
«Μετὰ τούτων καὶ ἡμεῖς τῶν μα καρίων 
δυνάμεων, Δέσποτα φιλάνθρω πε, βοῶ-
μεν καὶ λέγομεν· Ἅγιος εἶ καὶ πανάγιος,  
Σὺ καὶ ὁ μονογενής σου Υἱὸς καὶ τὸ 
Πνεῦμά σου τὸ Ἅγιον. Ἅγιος εἶ καὶ πανά-
γιος, καὶ μεγαλοπρεπὴς ἡ δόξα σου…». 
Δηλώνει μὲ τοὺς λόγους αὐτοὺς ὅτι τὴ 
μοναδικὴ ἐκείνη ὥρα ἄγγελοι καὶ ἄν-
θρωποι συναποτελοῦν ἕνα σύνολο, μία 
ἐπιβλητικὴ χορωδία, ποὺ ἀπευθύνει 
στὸν Θεὸ ἀπὸ κοινοῦ τὸν ἐπινίκιο ὕμνο: 
«Ἅ   γιος, ἅγιος, ἅγιος, Κύριος Σαβαώθ, 
πλήρης ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ τῆς δόξης 
σου…».   

Ἀπὸ ὅσα ἀναφέραμε γίνεται φανερὸ 
ὅτι στὴν Ὀρθόδοξη λατρεία μας κατὰ 
τὴν ἱερότατη ὥρα τῆς προσφορᾶς τῆς 
ἀν αι μάκτου θυσίας τῆς θείας Εὐ χα ρι-
στίας «αἱ δυνάμεις τῶν οὐρανῶν  σὺν 
ἡμῖν ἀοράτως λατρεύουσι» (Χερουβικὸς  
ὕμνος θείας Λειτουργίας τῶν Προηγι-
ασμένων Δώρων). Οἱ ἁμαρτω λοὶ καὶ 
ἀνά ξιοι δοῦλοι τοῦ Θεοῦ, οἱ τα πεινοὶ καὶ 
χοϊκοὶ ἄνθρωποι, ψάλλου με μαζὶ μὲ τὶς 
ἀγ  γε λικὲς δυνάμεις, μὲ τὰ οὐ ράνια καὶ 
πνευ ματικὰ ὄντα, τὸν ὕμνο τῆς δοξολο-
γίας τοῦ Τρισαγίου Θεοῦ, ποὺ πρῶτα 
ἐκεῖνα ἀπηύθυναν στὸ Κύριο τῆς δόξης.

Κατὰ τὴ θεία Λειτουργία οἱ μικροὶ καὶ 
ἀδύνατοι ἄνθρωποι εἴμαστε «οἱ τὰ Χε-
ρουβεὶμ μυστικῶς εἰκονίζοντες», αὐ  τοὶ 
ποὺ «μυστικῶς», μὲ ἄρρητο καὶ μυστικὸ 
τρόπο εἰκονίζουμε τὶς ὑπερ κόσμιες ἀγ-
γελικὲς δυνάμεις, ποὺ ἐκείνη τὴν ὥρα 
μᾶς περιτριγυρίζουν. Γινόμαστε καὶ μεῖς 
σ’ ἕνα βαθμὸ σὰν τοὺς ἀγγέλους, καὶ μι-
μούμαστε τοὺς ὕμνους τους, τὴ στάση 
τους, τὸ ἅγιο παράδειγμά τους, τὴ ζωή 
τους, τὴν πλήρη ὑποταγή τους στὸ θέ-
λημα τοῦ παντοκράτορος Κυρίου. 

Ψάλλουμε μαζί τους, προσκυνοῦμε 
καὶ λατρεύουμε μαζὶ τὸν ἕνα ἐν Τριάδι  ἀ     -
ληθινὸ Θεό. Καὶ ἀπὸ τὴν ὑπέρο χη  συν-

  ανα στροφὴ μαζί τους ἐπηρεα ζό μα  στε 
ἄμεσα, γινόμαστε σὰν αὐτούς, πνευματι-
κότεροι, ἀνώτεροι, πιὸ καθαροί.  

Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος ἀ     -
πευ θύνεται στὸν καθένα μας μὲ λόγους 
συγκλονιστικοὺς καὶ προσπαθεῖ νὰ μᾶς 
συγκινήσει περιγράφοντας ὅ    σα συμβαί-
νουν κατὰ τὴν ὥρα τῆς θεί ας Λειτουρ-
γίας. Μᾶς βοηθεῖ ἔτσι νὰ ἐκτιμήσουμε 
τὸ μέγεθος τῆς δωρεᾶς τοῦ Θεοῦ καὶ 
τὸν πλοῦτο τῆς Χάριτος τὸν ὁποῖο κατὰ 
τὶς οὐράνιες στιγμὲς τῆς θείας λατρεί-
ας ἀπολαμβάνουμε: «Ἐν νόησον οἵας 
ἀπολαύεις μυσταγωγί ας ὁ μεμυημένος 
σύ, μετὰ τίνων ἀνα πέμ πεις τὸ μυστικὸν 
μέλος ἐκεῖνο, μετὰ τί νων βοᾶς τὸ Τρισ-
άγιος. Δίδαξον τοὺς ἔξωθεν, ὅτι μετὰ 
τῶν σεραφεὶμ ἐχό ρευ σας, ὅτι εἰς τὸν 
δῆ μον τὸν ἄνω τελεῖς, ὅτι εἰς τὸν χορὸν 
ἐνε γράφης τὸν τῶν ἀγγέλων, ὅτι τῷ Δε-
σπότῃ διελέχθης, ὅτι τῷ Χριστῷ συν-
εγένου». Δηλαδή: Κατάλαβε καλὰ ποιὰ 
ὑπέροχη μυσταγωγία ἀπολαμβάνεις σὺ 
ὁ πιστός, ποὺ ἔχεις μυηθεῖ στὰ μυστή-
ρια τῆς πίστεως, μὲ ποιοὺς ἀναπέμπεις 
ἐκεῖνο τὸ οὐράνιο μυστικὸ μέλος, μὲ 
ποιοὺς βροντόφωνα ψάλλεις τὸν Τρισά-
γιο Ὕμνο. Δίδαξε τοὺς ἐκτὸς τῆς Ἐκ κλη-
σίας ὅτι ἔψαλες μὲ τοὺς χοροὺς τῶν 
Σε ραφείμ, ὅτι ἀνήκεις στὸν οὐράνιο κό-
σμο, ὅτι ἔχεις ἐγγραφεῖ στὸ χορὸ τῶν 
ἀγγέλων, ὅτι μίλησες μὲ τὸν Δεσπότη, 
ὅτι ἔζησες μὲ τὸν Χριστό.

Πόσο πρέπει νὰ ἀγαπήσουμε τὴν Ὀρ-
θόδοξη λατρεία μας, τὴ θεία Λειτουρ-
γία! Μὲ πόση λαχτάρα νὰ σπεύδουμε 
κάθε Κυριακὴ καὶ μεγάλη ἑορτή, ὅταν 
ἡ καμπάνα τῆς ἐκκλησίας μᾶς καλεῖ σ’ 
αὐ τὸ τὸ πραγματικὸ πανηγύρι! Καὶ πό -
σο δια φορετικοί, ἀνώτεροι, πνευματικοί,  
ἀληθινοὶ ἄνθρωποι πρέπει νὰ εἴ μαστε 
στὴν καθημερινή μας ζωή, κάθε φορὰ 
ποὺ βγαίνουμε ἀπὸ τὴν οὐράνια ἀτμό-
σφαιρα τῆς θείας Λειτουργίας!



Στὰ τέσσερα προηγούμενα ἄρ θρα 
δείξαμε ὅτι ὁ διενεργούμε νος με-
ταξὺ Ὀρθο δοξίας καὶ Πα πισμοῦ  

διάλογος οὐσιαστικὰ ἔχει ὁδηγη θεῖ  σὲ 
ἀδιέξοδο καὶ ὅτι τυχὸν λύση στὸ ἀ διέξ-
οδο δὲν μπορεῖ παρὰ νὰ ἀποτε λεῖ ἐκ-
τροπὴ ἀπὸ τὴν ἀλήθεια τῆς Ὀρθοδο-
ξίας. Καὶ αὐτό, διότι ἀπὸ πλευρᾶς Πα-
πισμοῦ δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ὑπάρξει 
ὑποχώρηση στὸ καίριο ζήτημα τῆς 
πα πικῆς ἐξουσίας. Ὄχι μόνο ἐπειδὴ 
κά τι τέτοιο θὰ σήμαινε κατάρρευση τῆς 
αὐ το κρατορίας του, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὸν 
 πρόσθετο λόγο ὅτι ἡ παπικὴ ἐξουσία 
στὸν Ρωμαιοκαθολικισμὸ ἀ   ποτελεῖ δό-
γμα πίστεως κατοχυρωμένο ἀπὸ τὶς 
δύο Συνόδους τοῦ Βατικανοῦ, οἱ ὁποῖες 
ἀ   πὸ αὐτοὺς θεωροῦνται Οἰ κουμενικὲς 
καὶ συνεπῶς ἀλάθητες.

Τὶς διαπιστώσεις μας αὐτὲς θὰ τὶς 
κα τοχυρώσουμε σὲ τοῦτο τὸ ἄρθρο 
καὶ μὲ τὶς ὀξυδερκέστατες ἀντίστοι χες 
ἐπισημάνσεις τοῦ ἁγίου Νεκτα ρίου, 
ὅ   πως τὶς διατύπωσε στὸ ἐπιστημο νι-
κότατο δίτομο ἔργο του «Μελέτη ἱστο-
ρικὴ περὶ τῶν αἰτίων τοῦ Σχίσματος», 
ὁ πρῶτος τόμος τοῦ ὁποίου ἐκδόθηκε 
στὴν Ἀθήνα τὸ ἔτος 1911.

Σ᾿ αὐτὸ τὸ σπουδαιότατο ἔργο ὁ Ἅ  -

γιος ἀνατέμνει εἰς βάθος τὸ τραγικὸ 
σχίσμα μεταξὺ Ἀνατολῆς καὶ Δύσεως.  
Ἕνα σχίσμα ποὺ συντάραξε τὴν Ἐκ-
κλησία τοῦ Χριστοῦ πρὶν ἀπὸ μία χι-
λιετία καὶ ἐξακολουθεῖ νὰ ἀποτελεῖ τὸ 
φοβερότερο σκάνδαλο τῆς ἱστορίας 
τοῦ χριστιανισμοῦ μέχρι σήμερα. Μὲ ἐκ -
πληκτικὴ εὐθυκρισία, ἀκλόνητη ἐπι χει -
ρηματολογία καὶ ἀδιάσειστα ἱστο ρι κὰ 
στοιχεῖα ὁ ἅγιος Νεκτάριος ἀπο δεικνύει 
ὅτι ἡ μόνη οὐσιαστικὴ αἰτία τοῦ Σχίσμα-
τος ὑπῆρξαν οἱ θρασύτατες ἀξιώσεις 
τῶν παπῶν γιὰ ἀπόλυτη κυριαρχικὴ 
ἐξουσία πάνω στὴν Ἐκκλη σία τοῦ Χρι-
στοῦ.

Τὸ Σχίσμα, λέει, εἶναι κάτι φρικτό: 
«Σχίσμα, θλιβερὸν ἄκουσμα, λέξις δη   -
λοῦσα ἀποδοκιμασίαν ἀδελφῆς ἐκ  κλη-
  σίας, χωρισμὸν ἀδελφῶν μιᾶς Ἐκ κλη-
σίας». Ποιὲς εἶναι οἱ αἰτίες, ρωτάει  ὁ Ἅ   -
γιος, ποὺ προκάλεσαν τὸ σχί  σμα μετα-
ξὺ τῶν δύο Ἐκκλησιῶν καὶ ἐπὶ δέκα 
αἰ ῶνες κρατοῦν χωρισμέ νες αὐ τὲς ποὺ 
ἦταν ὁμομήτριες ἀδελ φές; Καὶ ἄραγε 
δὲν μποροῦν νὰ ξεπε ρα στοῦν αὐτὲς οἱ 
αἰτίες καὶ νὰ ἐπέλθει ἡ ἕνωση;

Ὁ ἅγιος Νεκτάριος δὲν γνωρίζει γλώσ-
σα διπλωματίας. Ἀπαντώντας εὐθέως 
στὸ ἐρώτημα λέει ὅτι, ἐφόσον οἱ δύο 

Ἅγιος Νεκτάριος:Ἅγιος Νεκτάριος:
«Ἡ ἕνωσις«Ἡ ἕνωσις

εἶναι ἀδύνατος»!εἶναι ἀδύνατος»!



140 ΑΡΙΘ. 2019, 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011

πλευρὲς παραμένουν πιστὲς στὶς ἀρ-
χές τους, «ἡ ἕνωσις εἶναι ἀδύνατος»! 
Γιὰ νὰ πραγματοποιηθεῖ ἕνωση εἶναι 
ἀπαραίτητο κάποια ἀπὸ τὶς δύο νὰ ἀρ-
νηθεῖ τὶς βασικὲς ἀρχές της: ἡ μὲν πα-
πικὴ τὸ Πρωτεῖο ἐξουσίας τοῦ πάπα, 
ἡ δὲ Ὀρθόδοξη τὶς Οἰ κουμενικὲς Συνό-
δους. Αὐτὸ ὅμως σημαί νει ὅτι κάποια 
ἀπὸ τὶς δύο πρέπει νὰ ἀρνηθεῖ τὸν ἴδιο 
τὸν ἑαυτό της.

Γιὰ τὸν ἴδιο λόγο, τονίζει, εἶναι χωρὶς 
σημασία οἱ παραχωρήσεις ποὺ κάνει 
ἡ κάθε πλευρὰ στὴν ἄλλη. Τὸ πρωτεῖο 
τιμῆς ποὺ προσφέρει ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκ  -
κλησία στὸν πάπα εἶναι ἄχρηστη πα-
ραχώρηση, διότι αὐτὸ δὲν ἔχει τὴ δύ-
ναμη νὰ συγκρατήσει τὸ οἰκοδόμημα 
τῆς Παπικῆς Ἐκκλησίας. Καὶ οἱ παρα-
χωρήσεις ποὺ προσφέρει ὁ πάπας 
στὴν Ὀρθοδοξία, δηλαδὴ τὸ νὰ κρατάει 
αὐτὴ τὰ δόγματά της, τὰ ἔθιμα καὶ τὶς 
διατάξεις της, δὲν θεωροῦνται ἀπὸ τὴν 
Ὀρθοδοξία παραχωρήσεις, ἀφοῦ ὅλα 
αὐτὰ εἶναι νόμιμα καὶ βασίζονται στοὺς 
Κανόνες τῆς Ἐκκλησίας. Γι᾿ αὐτὸ ὄχι μό-
νο παραμένει πιστὴ σ᾿ αὐτά, ἀλλὰ καὶ 
ἔχει τὴν ἀπαίτηση καὶ ὁ ἴδιος ὁ πά   πας 
μα ζὶ μὲ τὴ Δυτικὴ Ἐκκλησία νὰ σκέ  φτον-
ται ὅπως αὐτή (ἡ Ὀρθοδοξία) καὶ νὰ 
ἐπανέλθουν μετανοημένοι κοντά της.

Πηγὴ ὅλων τῶν κακοδοξι ῶν τοῦ Πα-
πι σμοῦ θεω ρεῖ ὁ Ἅγιος τὶς 
κυ   ρι  αρχικὲς ἀξιώσεις 
τῶν παπῶν, οἱ ὁ ποῖ -
ες «χεῖ ρον  πάσης
αἱ     ρέ  σε ως ἔβλα    -
ψαν τὴν Ἐκ κλη-
σί αν»! Αὐτὲς οἱ 
ἀξιώ σεις περὶ
Πρωτεί ου ἐξ-
ουσίας  συν-
ετέλεσαν ὥ   -

σ τε νὰ ἐξα πλωθεῖ καὶ νὰ παγιωθεῖ στὴ 
Δύση ἡ αἱρετικὴ διδασκαλία περὶ δῆ -
θεν ἐκπορεύσεως τοῦ Ἁγίου Πνεύμα-
τος καὶ ἐκ τοῦ Υἱοῦ, τὸ λεγόμενο Φιλι-
όκβε (Filioque). Γι᾿ αὐτὸ καὶ οἱ τυφλοὶ 
παπιστὲς τῆς Ρώμης δὲν δίσταζαν νὰ 
χαρακτηρίζουν τοὺς ἐκεῖ Ὀρθοδόξους 
ὡς ὀπαδοὺς τῆς αἱρέσεως τοῦ Νε στο-
ριανισμοῦ: «Οἱ αἱρετικοὶ παπισταὶ ἔ  -
χραινον τοὺς ὀρθοδόξους δυτικοὺς 
βλα σφημίαις αἱρέσεως νεστοριανῆς», 
σημειώνει ὁ Ἅγιος. Καὶ τὸ σημειώνει 
περίλυπος γιὰ τὸ κατάντημά τους, ποὺ 
φθάνει στὸν παραλογισμὸ νὰ ὑποστη-
ρίζουν «ὅτι τέσσαρα καὶ τέσσαρα κά-
μνουσιν ἐννέα», ὅπως σημειώνουν ἐ  -
φημερίδες τῆς ἐποχῆς.

Ὁ ἅγιος Νεκτάριος συνέλαβε τὸ πρό-
βλημα τοῦ Παπισμοῦ στὴν οὐσία του. 
Εἶχε ἤδη διαπιστώσει τὸ ἀποκορύφω -
μα τῆς παπικῆς ἐκτροπῆς στὴν Α΄ Σύν-
οδο τοῦ Βατικανοῦ τὸ ἔτος 1870. Γι᾿ αὐ -
τὸ καὶ μὲ τὴ μελέτη του ἀνατρέπει πλή-
ρως καὶ ἐκ βάθρων αὐτὸ ποὺ ἡ Σύν ο-
δος ἔφθασε νὰ καθιερώσει γιὰ πρώτη 
φορὰ ὡς δόγμα πίστεως: τὸ παπικὸ 
δηλαδὴ Πρωτεῖο καὶ Ἀλάθητο.

Τὰ λόγια τοῦ Ἁγίου εἶναι αὐστηρά, 
ἀλλὰ δὲν γράφει μὲ ἐμπάθεια. Γράφει  
μὲ πόνο καὶ ἀγάπη. Δὲν ψάχνει νὰ ἀνα-
καλύψει πλάγιους δρόμους ἢ ἀπα τηλὰ 

μοντέλα ἑνότητας. Ἡ θέ  ση του 
κρυστάλλινη  σὰν τὴ ζωή 

του εἶ  ναι σαφέστατη,  
 ἀ    κρι  βὴς καὶ ἀπό  λυ-

τη: Κάτω ἀπὸ τὶς 
γνωστὲς καὶ ἀ    -
με   τακίνητες θέ-
σεις τῶν δύο 
πλευρῶν «ἡ ἕ-
    νωσις εἶναι ἀ  -
δύνατος»!



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

Ἄνοιγμα ὁριζόντων
καὶ ἐνδιαφερόντων

15οΕἶναι δύσκολη ἡ ἐποχή μας! Ἔχει 
πολλοὺς γκρεμούς, ποὺ μπορεῖ 
νὰ τσακίσουν τὸ παιδὶ καὶ νὰ τὸ 

ἀπογοητεύσουν. Νὰ τὸ τραυματίσουν 
καὶ νὰ τὸ ὁδηγήσουν ἀπελπισμένο 
νὰ κλειστεῖ στὸν ἑαυτό του. Γι’ αὐτὸ 
καὶ πιὸ πολὺ σήμερα ἀπὸ κάθε ἄλλη 
ἐποχὴ ἔχει τὴν ἀνάγκη καὶ τὴ συμπα-
ράσταση τῶν γονέων του· αὐτῶν ποὺ 
πιὸ πολὺ ἀπὸ κάθε ἄλλον θὰ πρέπει 
νὰ σταθοῦν δίπλα του ἕτοιμοι νὰ τὸ βο-
ηθήσουν σὲ ὅποιο πρόβλημά του. Καὶ 
αἰσθάνεται τὸ παιδὶ αὐτὴ τὴν ἀγάπη 
τους. Ἀντιλαμβάνεται καὶ κοινωνεῖ τὰ 
ἐνδιαφέροντά τους. Γι’ αὐτὸ καὶ οἱ γο-
νεῖς θὰ πρέπει ἐνδιαφέροντά τους νὰ 
κάνουν καὶ νὰ ἔχουν τὰ ἐνδιαφέροντα 
τοῦ παιδιοῦ τους· καὶ μέριμνά τους, 
μέσα στὶς τόσες ἄλλες, τὶς μέριμνες, 
τὶς κλίσεις καὶ τὶς ἐνασχολήσεις τῶν 
παιδιῶν τους.

Εἶναι πάρα πολὺ σημαντικὸ νὰ πα-
ρακολουθοῦν οἱ γονεῖς τὰ ἐνδιαφέ ρον-
τα, τὶς κλίσεις καὶ τὶς ἐνασχολήσεις τοῦ 
παιδιοῦ τους, ἐνθαρρύνοντάς το σὲ 
ὅ,τι πραγματικὰ ἔχει ἀξία καὶ ἀποβαί   -
νει πρὸς ὄφελός του· νὰ μαθαίνουν ἀ-

πὸ τὸ ἴδιο μέσα ἀπὸ τὴ διαλογικὴ σχέ-
ση, ποὺ πάντα θὰ πρέπει νὰ ἐπιδιώ-
κουν, τὰ ἐνδιαφέροντά του, τὶς ἐπιλο-
γὲς καὶ τὶς προτιμήσεις του σὲ κάθε 
φάση τῆς ἀνάπτυξής του.

Μέλημά τους θὰ πρέπει νὰ εἶναι πάν-
τα κάτι νὰ θέλει τὸ παιδί τους. Κάτι 
νὰ ἐπιδιώκει. Γιὰ κάτι νὰ ἀγωνίζεται. 
Καὶ ἀντίθετα νὰ ἀνησυχοῦν καὶ νὰ ἀ  -
ποροῦν, ὅταν παρατηροῦν ὅτι τὸ παι-
δί τους παραιτεῖται ἀπὸ ὅλα. Ἂς προ-
βληματισθοῦν πολὺ ὅταν παρατη ροῦν 
ἔλλειψη ἐνδιαφερόντων καὶ ἐπιδιώξε-
ων ἐκ μέρους τοῦ παιδιοῦ τους γιὰ ὅλα. 
Τὰ σύγχρονα βιντεοπαιχνίδια μερικὲς 
φορὲς γεννοῦν μιὰ τέτοια παραίτηση 
ἀπὸ ὁποιαδήποτε ἐπιδίωξη τῆς ζωῆς, 
καὶ ἄλλες φορὲς λειτουργοῦν σὰν κα-
ταφύγιο στὰ ἄτομα ἐκεῖνα ποὺ γιὰ δι-
άφορους ἐσωτερικοὺς ἢ ἐξωτε ρικοὺς 
λόγους δὲν παρουσιάζουν καν ένα ἐν-
διαφέρον, πόθο ἢ ὅραμα. Ἐ   δῶ ἀκρι-
βῶς ἐντοπίζεται καὶ ἡ καίρια  καὶ σω-
στικὴ πολλὲς φορὲς παρέμβαση τῶν 
γονέων: νὰ παροτρύνουν, νὰ ἐνισχύ-
ουν τὸ παιδί τους σὲ ὁτιδήποτε θέλει 
καὶ τὸ ἐνδιαφέρει, ἂν αὐτὸ δὲν εἶναι 
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γι’ αὐτὸ βλαπτικό· νὰ οἰκοδομοῦν ἕνα 
κλίμα ἐμπιστοσύνης στὴν κρίση του 
καὶ τὶς ἱκανότητές του· νὰ τοῦ συμπα-
ρασταθοῦν καὶ νὰ τοῦ μάθουν ἔτσι νὰ 
μάχεται, νὰ ἀγωνίζεται καὶ νὰ διεκδικεῖ 
αὐτὰ ποὺ θέλει καὶ τοῦ ἀρέσουν.

Ἀκόμη κι ἂν δὲν βλέπουν κάτι τέτοιο  
ἀπὸ τὸ ἴδιο τὸ παιδί τους, ἂς τοῦ ἀνοί-
γουν οἱ ἴδιοι διαρκῶς ὁρίζοντες καὶ ἐν-
διαφέροντα. Νὰ τὸ βοηθήσουν νὰ ἀνα-
πτύξει τὶς ὅποιες δεξιότητές του. Εἰδικὰ 
ἡ ἐφηβεία εἶναι μιὰ ἡλικία δύσκολη καὶ 
συναισθηματικὰ ἀσταθής, κατὰ τὴν ὁ  -
ποία πολλοὶ νέοι γιὰ διάφορους λό-
γους ὁδηγοῦνται σταδιακὰ στὴν κατά-
θλιψη καὶ συνεπακόλουθα στὴν πα-
ραίτηση ἀπὸ ὁποιαδήποτε ἐπιδίωξη ἢ 
ἐνδιαφέρον τῆς ζωῆς. 

Ἐκεῖ θὰ πρέπει νὰ συμπαραστα θοῦν 
οἱ γονεῖς πρωτίστως. Νὰ ἐπικροτή-
σουν καὶ νὰ συμμαχήσουν μὲ ὁποια-
δήποτε ἀγωνιστικὴ προσπάθεια τοῦ 
 παι διοῦ τους γιὰ ὁποιοδήποτε θέμα. 
Νὰ τοῦ ἐνισχύσουν καὶ διευρύνουν τὸ 
ὅποιο ὅραμά του. Νὰ τοῦ δημιουργή-
σουν κίνητρα, γιὰ νὰ μὴν παραιτηθεῖ 
ἀπὸ τὶς ἐπιδιώξεις του. Ποτὲ νὰ μὴν 
τὸ ἀποθαρρύνουν καὶ φυσικὰ ποτὲ 
νὰ μὴ στραγγαλίσουν τὰ ὄνειρα τοῦ 
παιδιοῦ τους. Γιατὶ δὲν εἶναι λίγες οἱ 
φορὲς ποὺ οἱ γονεῖς ἀδυνατοῦν ν’  ἀ  -
φου γκρασθοῦν τὰ ὄνειρα καὶ τὶς βλέ-
ψεις τῶν παιδιῶν τους, ἐπειδὴ παρα-
μένουν ἐγκλωβισμένοι στὰ ὄνειρα ποὺ 
ἔχουν οἱ ἴδιοι γιὰ τὸ παιδί τους. Ὄνειρα, 
ποὺ τὶς περισσότερες φορὲς εἶναι ἢ δι-
κές τους ἀπωθημένες καταστάσεις καὶ 
ἀνεκπλήρωτα σχέδια, ἢ προβολὴ τοῦ 
δικοῦ τους ἐγώ, τῆς μεγαλομανίας καὶ 
τοῦ ἐγωισμοῦ τους πάνω στὸ ἴδιο τους 
τὸ παιδί.

Προκειμένου τὰ ὑπέροχα 
νοήματα τοῦ Ἀκαθίστου Ὕ  -
μνου νὰ γίνουν πιὸ προσι τὰ 
στὸν κάθε πιστό, ἡ Ἀ δελ-
φότης μας προβαίνει στὴν 
ἔκδοση τοῦ ἐγκολπίου αὐ-
τοῦ, τὸ ὁποῖο ἐκτὸς ἀπὸ τὸ 
κείμενο περιέχει καὶ τὴ με  -
τάφραση τοῦ δοξαστικοῦ 
αὐ   τοῦ ἐγκωμίου πρὸς τὴν 
Δέ   σποινα τοῦ κόσμου, τὴν 
Ὑ   πέρ μαχο Στρατηγὸ τοῦ ἔθνους. 
Σελίδες 93. Τιμᾶται 3  ̦.

Νέες ἐκδόσεις

O AKAQISTOSO AKAQISTOS

UMNOSUMNOS
ΜΕ MΕΤΑΦΡΑΣΗ
Ἀποστόλου Χ. Τσολάκη

Οἱ Χαιρετισμοὶ τῆς Ὑ  -
περαγίας Θεοτόκου μα -
ζὶ μὲ τὸν ἐγκωμιαστικὸ 
Κανόνα ψάλλονται σὲ 
ἰ διαίτερη Ἀκολουθία τῆς 
Ἐκκλησίας μας κατὰ τὴ 
διάρκεια τῆς Μεγάλης 
Τεσσαρακοστῆς. Τὸ ἐγ  -
κόλπιο αὐτὸ βοηθεῖ τὸν 
πιστὸ στὴν πιὸ συνει-
δητὴ συμμετοχή του στὴν 
ἐν λόγῳ Ἀκολουθία. Σελίδες 64.
Τιμᾶται 1,50  ̦.

Ἀκολουθία τοῦ  
Ἀκαθίστου Ὕμνου
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Πολλά του καλοκαίρια, ὅταν ἦταν μα-
θητής, τὰ εἶχε περάσει στὴν κατασκή-
νωση. Δὲν τὴν ἄλλαζε τὴν κατασκή-

νωσή του μὲ τίποτε ἄλλο. Στοὺς γονεῖς 
του, μικρὸ παιδὶ ἀκόμα, θυμᾶται πὼς εἶχε 
πεῖ: «Ὅπου καὶ νὰ πᾶτε τὸ καλοκαίρι δια-
κοπές, ἂν οἱ μέρες συμπίπτουν μὲ αὐτὲς 
τῆς κατασκήνωσης, σᾶς τὸ λέω νὰ τὸ ξέ-
ρετε, ἐγὼ δὲν ἔρχομαι. Δὲν τὴν ἀλλάζω 
μὲ τίποτε τὴν κατασκήνωση! Τόσο ὡραῖα 
ποὺ περνᾶμε μὲ τοὺς φίλους μου!»...
Περνοῦσε ὡραῖα ἐκεῖ. Ὅλα τοῦ ἔκαναν 

ἐντύπωση: ἡ ὁμαδικὴ ζωή, τὸ πρόγραμ-
μα, τὸ παιχνίδι, οἱ βραδινὲς συγκεντρώ-
σεις, οἱ ἀλησμόνητες ὧρες τῆς κοινῆς 
προσευχῆς στὸ ὑπαίθριο προσευχητή -
ριο καὶ πόσα ἄλλα ἀκόμη...
Ὅταν ἀκόμα ἦταν μικρὸ παιδί, τὸ μυαλὸ 

τὸ εἶχε κυρίως στὸ παιχνίδι. Θυμᾶται τώρα 
πὼς ὅταν ἔπαιζαν μπάλα στὸ γήπεδο 
τῆς κατασκηνώσεως, κάποτε αὐτὴ τοὺς 
ἔφευγε καὶ ἔπρεπε νὰ τὴν κυνηγοῦν πίσω 
ἀπὸ τὸ γήπεδο, μέσα σὲ κάτι ἀγριόχορτα 
μεγάλα, ἀνάμεσα στὰ δέντρα. Ἐκεῖ λοιπὸν 
κάπου ἦταν καὶ ἕνα δέντρο, ὄχι σὰν τ’ 
ἄλλα, τὰ ὡραῖα, τὰ θαλερά, μὲ τὸ φύλλω-
μα τὸ πράσινο, τὸ φουντωτό, ἀλλὰ τίπο-
τε... κλαδιὰ γυμνά, στεγνά. Καὶ παράξενο 
ἦταν. Ὁ κορμός του πολὺ κοντός, τόσο, 
ὥστε σχεδὸν τὰ κλωνάρια ἔφταναν στὴ 
γῆ. Σὰ βέργες μπηγμένες στὸ χῶμα ἦταν. 
Τί ἤθελε αὐτὸ ἐκεῖ; Μόνο δυσκολία τοὺς 
ἔφερνε, ὅταν ἔπρεπε νὰ χωθοῦν μὲς στὰ 
γυμνὰ κλαδιά του γιὰ νὰ μαζέψουν τὴν 
 μπάλα.

Ὅταν λίγο μεγάλωσε καὶ πῆγε στὸ γυ-
μνάσιο καὶ στὸ λύκειο, ἄρχισε νὰ περιερ-
γάζεται πιὸ προσεκτικὰ τὸ φυσικὸ περι-
βάλλον τῆς κατασκηνώσεώς τους. Τοῦ 
ἄρεσε νὰ κάνει περιπάτους μὲ φίλους 
ἢ μόνος του, καὶ συχνὰ ἔφτανε μέχρι τὰ 
μέρη ἐκεῖνα τὰ ἀπάτητα μᾶλλον, κάπου 
ἐκεῖ ποὺ μικροὶ ὅταν ἦταν, τοὺς ἔπεφτε 
ἡ μπάλα. Παρατηροῦσε τώρα τὰ δέντρα 
ἕνα-ἕνα. Ἄλλοτε πήγαινε ἐκεῖ γιὰ νὰ καθί-
σει κάτω ἀπ’ τὸν ἴσκιο ἑνὸς ἀπ’ αὐτὰ καὶ 
νὰ διαβάσει κάποιο βιβλίο. Τὸ γυμνὸ δέν-
τρο ἐκεῖ. Ἀληθινά, τί ἀσχήμια! Γιατί, τέλος 
πάντων, δὲν τὸ κόβουν – σκεφτόταν – νὰ 
μὴν ὑπάρχει τέτοια παραφωνία μὲς στὴν 
ὀμορφιὰ τοῦ γύρω πράσινου; Φαίνεται – 
ἔβγαζε τὸ συμπέρασμα – κανεὶς δὲν τὸ 
ἔχει προσέξει νὰ τοῦ δώσει δρόμο. Καὶ 
μένει ἐδῶ νὰ ἀσχημίζει τὸν τόπο.
Μετὰ τελείωσε καὶ τὸ λύκειο καὶ πέρασε 

στὸ πανεπιστήμιο. Φοιτητὴς τώρα, μαζὶ 
καὶ μὲ ἄλλους παλιοὺς φίλους του, θὰ 
ἐρχόταν γιὰ πρώτη φορὰ στὸ χειμερινὸ 
φοιτητικὸ κατασκηνωτικὸ τριήμερο. Τέλη 
Δεκεμβρίου, καὶ τὸ κρύο ἔσφιγγε. Μαζε-
μένοι τώρα ὅλοι τους στὸ θάλαμο ἐκεῖνον 
μὲ τὸ τζάκι, ἀπολάμβαναν τὴ ζεστή τους 
χριστιανικὴ συντροφιά, ἐνῶ ὁ τριγμὸς ἀ  -
πὸ τὰ ξύλα στὴ φωτιὰ τοὺς συνόδευε στὶς 
ἀτέλειωτες συζητήσεις τους...
Κάποια στιγμὴ θυμήθηκε. «Εὐκαιρία τώ -

ρα, εἶπε. Νὰ πάω πίσω ἐκεῖ νὰ κόψω τὶς 
ξερὲς αὐτὲς βέργες, ποὺ καὶ τὸ καλοκαί-
ρι ξερὲς παραμένουν. Θά ’ναι ὅ,τι πρέπει 
γιὰ προσάναμμα στὸ τζάκι».                 ➙



Ἰδιοκτήτης: Ἀδελφότης Θεολόγων «Ο ΣΩΤΗΡ» Σ.Α. - Ἰσαύρων 42 - 114 72 ΑΘΗΝΑΙ.
Τηλέφωνο Διευθύνσεως: 210.3622108. Ἀριθμὸς κλήσεως F AX: 210.3621286.
Ἐ κδότης: Γεώργιος Λ. Καφοῦρος - Ἰσαύρων 42 - 114 72 ΑΘΗΝΑΙ.
Διευθυντὴς Συντάξεως: Νικόλαος Π. Βασιλειάδης - Ἰσαύρων 42 - 114 72 ΑΘΗΝΑΙ.
Προϊστάμενος Τυπογραφείου: Γεώργιος Λ. Καφοῦρος - Ἰσαύρων 42 - 114 72 ΑΘΗΝΑΙ.
Τύποις «ΣΩΤΗΡΟΣ» - Ἰσαύρων 42 - 114 72 ΑΘΗΝΑΙ.
Τιμὴ φύλλου: Εὐρὼ 0,50.
Ἐτήσια συνδρομή: Εὐρὼ 12. Κύπρου: Εὐρὼ 20. Ἐξωτερικοῦ: Εὐρὼ 35.

Ἡ ἐτήσια συνδρομὴ τῶν 12 εὐρὼ ἀποστέλλεται μὲ ταχυδρομικὴ ἐπιταγὴ στὸ Γρα-
φεῖο τοῦ Περιοδικοῦ, Ἰσαύρων 42, 114 72 ΑΘΗΝΑΙ (τηλ. 210.3608533), ἢ καταβάλλε-
ται στὰ παρακάτω Γραφεῖα - Παραρτήματά μας, ὅπου διατίθενται καὶ τὰ βιβλία τῶν 
ἐκδόσεών μας: 
  ΑΘΗΝΩΝ: Σόλωνος 100 (106 80 ΑΘΗΝΑΙ). Τηλ. 210.3624349. F ax 210.3637108.  ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Φίλωνος 34α (185 31 ΠΕΙ-

ΡΑΙΑΣ). Τηλ. καὶ F ax 210. 4179022.  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: Πλατεία Ἁγίας Σοφίας 6 (546 22 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ). Τηλ. 2310.272739. 
F ax 2310.272736.  ΠΑΤΡΩΝ: Γούναρη 45 (262 21 ΠΑΤΡΑΙ). Τηλ. καὶ F ax 2610.278993.  ΚΥΠΡΟΥ: Ἑλλάδος 115 (3041 
ΛΕΜΕΣΟΣ). Τηλ. 25.355081. F ax 25.820343. 

 www.osotir.org ― e-mail: adosotir@otenet.gr   Kωδικὸς ΕΛΤΑ: 1668.

∆ΕΚΑ
ΠΕΝΘ
ΗΜΕ
ΡΟ

ΟΡΘΟ
∆ΟΞΟ

ΧΡΙΣΤ
ΙΑΝΙΚ
Ο

ΠΕΡΙΟ
∆ ΙΚΟ

144

Ἄνοιξε τὴν πόρτα τοῦ θαλάμου καὶ βγῆ-
κε στὸ πλατύσκαλο. Ἡ νύχτα ἤδη εἶχε πέ-
σει. Τὸ κρύο τσουχτερό. Καὶ λίγο χιόνι  εἶχε 
πασπαλίσει τὸ χῶμα. «Μᾶλλον δὲν εἶναι 
ὥρα τώρα», εἶπε, καὶ ἔκανε νὰ μπεῖ μέσα. 
Ὅταν... μιὰ ὀσμὴ τὸν ἔπιασε. Ὀσμή... Τί 
ὡ   ραία μυρωδιά! Εὐωδία χυμένη στὸν ἀ   -
γέρα. Σὰ θυμίαμα τοῦ ἔμοιαζε, σά... Δὲν 
εἶχε ξανανιώσει τέτοια εὐωδία.
Οἱ ριπὲς τοῦ μοσχοβολημένου ἀέρα 

ἔρχονταν ἀπὸ κείνη ἐκεῖ τὴν κατεύθυν-
ση. Πῆρε νὰ προχωρᾶ. Ποιὰ λοιπὸν νὰ 
εἶ ναι ἡ ἑστία αὐτῆς τῆς εὐωδίας; Ἤθελε 
ὁπωσδήποτε νὰ τὴ βρεῖ. Πολὺ παράξενο 
πράμα αὐτό...
Νύχτα, κρύο, χιόνι, ἡσυχία ἀπόλυτη, κι 

αὐτός, μὲ τὸ φακό του ἀναμμένο, νὰ βαδί-
ζει ἐκεῖ, πρὸς τὸ γήπεδο, πρὸς τὴν πίσω 
μεριὰ τοῦ γηπέδου. Ἀπὸ κεῖ ἐρχόταν ἡ 
εὐωδία.
Μέχρι ποὺ βρέθηκε μπροστὰ στὰ γυμνὰ 

κλαδιά, σὲ κεῖνες τὶς βέργες τὶς ξερές. 
Ἀλλά... τί ἔκπληξη! Δὲν ἦταν ξερές. Ἦταν 
ἀνθισμένες! Φύλλα δὲν εἶχαν πάνω τους, 
καθόλου πράσινο, ἀλλὰ χιλιάδες κίτρινα 
ἀνθάκια κολλημένα πάνω στὸ ξύλο. Καὶ 
μιὰ εὐωδία!...
Ἔμεινε ἐκστατικός. Δὲν εἶχε ξαναδεῖ τέ-

τοιο πράμα. Ὥστε λοιπὸν αὐτὸ τὸ δέν-
τρο δὲν ἦταν ξερό, ὅπως τοῦ φαινόταν 
τὰ καλοκαίρια, ἀλλὰ ζωντανό, μὲ χυμοὺς 
ζωτικοὺς μὲς στὰ κλωνάρια του! Χυμοὺς 

ποὺ ἀνέδιδαν ἄνθη τὸ χειμώνα! Καὶ μὲ τέ-
τοια εὐωδία! Δὲν μποροῦσε νὰ τὸ πιστέ-
ψει. Τὸ μόνο ποὺ ἔνιωθε ἦταν ὅτι βρισκό-
ταν μπροστὰ σ’ ἕναν κρυμμένο θησαυρό, 
σ’ ἕνα μυστικὸ θαῦμα τοῦ Θεοῦ...
Ἔπειτα ζήτησε νὰ μάθει, καὶ τοῦ εἶπαν 

πὼς αὐτὸ λέγεται χειμωνανθός. Εἶναι, λέ-
ει, δένδρο χαμηλό, ποὺ οἱ κλῶνοι του μέ-
νουν γυμνοὶ ὅλο τὸ χρόνο. Καί κάπου στὰ 
μέσα τοῦ χειμώνα ἀνθίζουν κάτι κίτρινα 
ἀνθάκια μὲ ἐξαίσια μυρωδιά.
Ἀνθὸς τοῦ χειμώνα! Εὐωδιαστὸ ἄνθος 

μὲς στὴν παγωνιά! Ὤ, αὐτὸ δὲν εἶναι ἀ  -
πὸ τὰ συνηθισμένα. Αὐτὸ κρύβει πολὺ 
βαθὺ νόημα. Ὁ τότε φοιτητής, τώρα εἶ -
ναι ὥριμος ἄνδρας. Ἀλλὰ ἐκεῖνο ποὺ εἶ-
δε καὶ ἀπόλαυσε τὴ νύχτα ἐκείνη δὲν θὰ 
τὸ ξεχάσει ποτέ. Καὶ κάθε ποὺ ἀνα θυ -
μᾶται τὸ  δέντρο, τοῦ ἔρχεται παράλλη-
λα στὸ νοῦ καὶ τὸ ἀσκητικὸ ἐκεῖνο ἀπό-
φθεγμα ποὺ λέει ὅτι ἡ ψυχὴ μεγαλύτερη 
πνευματικὴ  πρόοδο σημειώνει σὲ περι-
όδους πειρασμῶν καί θλίψεων, παρὰ ὅ  -
ταν βρίσκεται σὲ ἐποχὴ ἀνέσεως καὶ εὐ-
δαιμονίας.
...Καὶ τὸ γυμνὸ ἐκεῖνο δέντρο τὸ καλο-

καίρι, θὰ κουνήσει γιὰ ἀκόμα μιὰ φορὰ 
στὴν παγερὴ πνοὴ τοῦ χειμωνιάτικου 
ἀγέρα τὰ κατάφορτα ἀπὸ εὐωδιασμένα 
ἄνθη κλωνάρια του, γιὰ νὰ συγκατανεύ-
σει στὸ θεόσοφο αὐτὸ λόγιο...




