
ΟΡΘΟΔΟΞΟ 
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ 
ΟΡΓΑΝΟ ΟΜΩΝΥΜΟΥ 

ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ

«  � Πατὴρ ἀπέσταλκε τὸν �ἱὸν 
Σωτῆρα τοῦ κόσμου»

(�� �ωάν. δ� 14)

«Σωτῆρα ἀπεκδεχόμεθα
"ύριον �ησοῦν &ριστόν»

(Φιλιπ. γ� 20)

«  � Πατ
Σω

«Σωτῆρα ἀπεκδεχόμεθα
"ύριον �ησοῦν &ριστόν»

(Φιλιπ. γ� 20)

Ἔτος 52ο - 15 Ὀκτωβρίου 2011 - Τεῦχος 2031

Η ταν σὰ νὰ βγῆκαν ἀπὸ τὰ σπλάχνα 
τῆς γῆς. Πετάχθηκαν πάνω ξαφνι-
κά, μέτρησαν μὲ ἀετήσιο βλέμμα 

σὲ πλάτος καὶ μῆκος τὴ γῆ τῶν προ-
γόνων, διέτρεξαν ἀστραπιαῖα τὴν τρισ-
χιλιόχρονη ἱστορία της καὶ μὲ γιγάντιο 
δρασκελισμὸ τινάχτηκαν πάνω στῆς 
Πίνδου τὶς κορφές.

Ἐκεῖ... στάθηκαν! Ἀντίκρυ στὸν ἥλιο· 
ντυμένοι τὸ φῶς· φρουροὶ στὶς νέες 
Θερ μοπύλες τῆς ἐλευθερίας τοῦ κό-
σμου, φύλακες τῆς τιμῆς τοῦ ἀνθρώ-
που.

«Μολὼν λαβέ!», κραύγασαν, καὶ οἱ 
σιδε ρόφραχτες αὐτοκρατορίες ἀνα τρί-
χιασαν. «Πίσω!», φώναξαν στοὺς τρο-

μοκράτες τοῦ κόσμου. «Πίσω! Μὴν 
προ   χωρᾶτε! Τούτη τὴ γῆς τὴν ἔχει σὲ 
παν  τοτινή του κατοχὴ ὁ οὐρανός»!  
Δὲν θὰ περάσετε. ΟΧΙ!

Ἡ κραυγὴ «ΑΕΡΑ!» σκόρπισε τρόμο 
στοὺς ἐχθρούς... Ἔπειτα τὰ πολυβόλα 
κροτάλισαν φριχτά...

Κι ἔπειτα... Ἔπειτα οἱ ἀετοὶ πῆραν νὰ 
πετοῦν ἀπὸ ράχη σὲ ράχη κι ἀπὸ κορ-
φὴ σὲ κορφή. Πολέμησαν ἀκατάβλη-
τοι, ὑπέφεραν μαρτύρια φριχτά, ἔτρω-
γαν χιόνι γιὰ νερὸ καὶ τὸ ψωμί τους λι-
γοστό, συχνὰ ἀνύπαρκτο... Πότισαν μὲ 
τὸ αἷμα τους τὴ γῆ, ἔσπειραν τὰ ἁγια-
σμένα μέλη τους στὰ βράχια, στὶς πλα-
γιὲς καὶ στὶς χαράδρες, ξανάβγαλαν 
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τὴν Ἐλευθερία μέσα ἀπὸ τὰ ἱερά τους 
κόκκαλα. 

Κι ἔπειτα ἐξόρμησαν στὸν τόπο 
τὸν μαρτυρικὸ τῆς Βορείου Ἠπείρου. 
Μπροστά τους ψηλόλιγνη, αἰθέρια, με-
γαλόψυχη τοὺς ὁδηγοῦσε, τοὺς ἐνθάρ-
ρυνε, τοὺς πρόσταζε, πές, μιὰ γυναι-
κεία μορφή. Ἦταν Ἐκείνη! Ὑπέρτατος 
Ἀρχηγὸς ὅλων τῶν ἐνόπλων δυνάμε-
ων, Ὑπέρμαχος Στρατηγὸς τῶν πιστῶν 
τοῦ γένους τῶν Ἑλλήνων. Ἦταν ἡ με-
γάλη Κυρὰ τῆς Τήνου, ποὺ ταπείνω-
νε τώρα συντριπτικὰ τοὺς ὑπερφία-
λους ὑβριστές της. Πάνω στὰ ἠπειρω-
τικὰ βουνὰ στήθηκε τὸ φλάμ πουρο τῆς 
παγκόσμιας ἐλευθερίας, καὶ σ᾿ αὐτὸ ἡ 
Ἱστορία ἔγραψε μὲ τὸ αἷμα τῶν γενναί-
ων τὰ λόγια ποὺ ἀκούστηκαν ἀπὸ τὸ 
ραδιοφωνικὸ σταθμὸ τοῦ Λονδίνου: 
«Μέχρι σήμερα λέγαμε ὅτι οἱ Ἕλληνες 
πολεμοῦν σὰν ἥρωες. Ἀπὸ δῶ καὶ στὸ 
ἑξῆς θὰ λέμε ὅτι οἱ ἥρωες πολεμοῦν 
σὰν Ἕλληνες»!

Ἡ μάχη γιὰ τὴν τιμὴ τῆς Ἑλλάδας 
καὶ ὅλου τοῦ κόσμου εἶχε κερδηθεῖ. Οἱ 
ἐχθροὶ πέρασαν ἀργότερα τὰ σύνο-
ρα, ἀλλὰ ἡ τύχη τοῦ πολέμου εἶχε πλέ-
ον κριθεῖ. Ὁ ἴδιος ὁ παράφρων δικτά-
τορας Χίτλερ ὑποκλίθηκε μὲ σεβασμὸ 
μπροστὰ στὸν Ἕλληνα στρατιώτη καὶ 
θαύμασε τὸν ἡρωικότερο στρατό, ἐξαι-
τίας τοῦ ὁποίου ἔχασε τὸν πόλεμο. 
Στὶς 4 Μαΐου τοῦ 1941, μιλώντας ἀπὸ 
τὸ βῆμα τῆς Γερμανικῆς Βουλῆς (Ρά-
ϊχσταγ), ἀφοῦ πρῶτα κατηγόρησε τὴν 
Ἑλλάδα ὅτι στὸν πόλεμο πῆρε τὸ μέ-
ρος τῆς Ἀγγλίας, στὸ τέλος ὁμολόγησε: 
«Χάριν ὅμως τῆς ἱστορικῆς δικαιοσύ-
νης εἶμαι ὑποχρεωμένος νὰ ἀναγνω-
ρίσω πὼς ἀπὸ ὅλους τοὺς ἀντιπάλους 
μας ποὺ ἀντιμετωπίσαμε ὁ Ἕλληνας 
στρατιώτης πολέμησε μὲ ὕψιστο ἡρω-
ισμὸ καὶ αὐτοθυσία καὶ δὲν συνθηκο-

λόγησε παρὰ μόνο ὅταν ἡ περαιτέρω 
ἀντίστασή του ἦταν ἀδύνατη καὶ κατὰ 
συνέπειαν μάταιη».

Ἦταν πραγματικὰ γενιὰ γιγάντων!
Λίγοι ἀπ᾿ αὐτοὺς ζοῦν ἀκόμα. Ὅμως 

71 χρόνια μετὰ τὴν σχεδὸν ἀπίστευτη 
μυθικὴ ἐποποιΐα τους ὁ κόσμος ὅλος 
περιέρχεται σὲ κίνδυνο ἀσυγκρίτως 
φο   βερότερο ἀπὸ αὐτὸν τῆς ναζιστικῆς 
θηριωδίας. Ὑποδουλώνεται σὲ σκοτει-
νὲς δυνάμεις.

Ἡ ἴδια ἡ Ἑλλάδα, προδομένη ἀπὸ τὴν 
πέμ πτη φάλαγγα διεφθαρμένων συν-
ερ γῶν τῶν ἐχθρῶν της, κατασπαράζε-
ται ἄγρια ἀπὸ τὶς αἱμοβόρες ὕαινες τῶν 
οἰκονομικῶν θηριοτροφείων. Χτυπήθη- 
κε πρώτη μὲ ἀπίστευτη μανία,  διότι αὐ-
τή, λόγῳ τῆς Ὀρθόδοξης πίστεώς της, 
τῆς ἱστορίας της καὶ τῆς παραδόσεώς 
της, παρουσιάζει τὴ μεγαλύτερη πνευ-
ματικὴ ἀντίσταση σὲ ὅλο τὸν κόσμο.

Ὅσοι τῆς γενιᾶς τῶν γιγάντων ζοῦν 
ἀκόμα, ὑποφέρουν. Μὲ πόνο ἀβάστα-
χτο βλέπουν νὰ ξεπουλιέται γιὰ λίγα 
εὐρωδολλάρια ἡ πατρογονικὴ κληρο-
νομιά. Μάταια τάχα, ἀναλογίζονται, ἡ 
γενιά μας, τοῦ ᾿40 ἡ γενιά, ἔσπειρε τὰ 
κόκκαλά της στὰ βουνά, πότισε μὲ τὸ 
αἷμα της τὴ γῆ;

Ὄχι, τοὺς ἀποκρινόμαστε, ὄχι! Μὴν 
ἀπογοητεύεστε, ἥρωες τοῦ ᾿40! Μὴν 
ξεγελιέστε ἀπὸ τὴν πλημμύρα τοῦ κα-
κοῦ! Ὑπάρχουν καὶ σήμερα ἀσυμβί-
βαστες ψυ χές, ὑπάρχει νέα γενιὰ ἡρώ-
ων! Αὐτὴ θὰ συνεχίσει τὴ δική σας 
ἀν   τίσταση, θὰ ἀντιτάξει καὶ πάλι τὸ ἡ -
ρωικό σας ΟΧΙ!

Θὰ τὸ ἀντιτάξει!
Πιστὴ στὰ βήματά σας!  Ἐμπνεόμενη 

ἀπὸ τὴν ἀστραπὴ τοῦ βλέμματος τῆς 
Ἱστορίας. Μὲ Ὑπέρμαχο Στρατηγὸ τὴν 
Κυρία τοῦ κόσμου! Γενιὰ νέων γιγάν-
των!
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Ὁ Κύριος Ἰησοῦς μὲ τὴν παντοδύναμη ἐξουσία του ἐλευθέρωσε τὸν ταλαίπωρο 
δαιμονισμένο τῶν Γαδαρηνῶν ἀπὸ τὴν τυραννικὴ κυριαρχία τῶν πονηρῶν πνευ-
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t   ῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἐλθόντι τῷ ̓ Ιησοῦ εἰς τὴν χώραν τῶν Γαδαρηνῶν, ὑπήντη-
σεν αὐτῷ ἀνήρ τις ἐκ τῆς πόλεως, ὃς εἶχε δαιμόνια ἐκ χρόνων ἱκανῶν, καὶ 
ἱμάτιον οὐκ ἐνεδιδύσκετο καὶ ἐν οἰκίᾳ οὐκ ἔμενεν, ἀλλ᾿ ἐν τοῖς μνήμα-

σιν. ἰδὼν δὲ τὸν ᾿Ιησοῦν καὶ ἀνακράξας προσέπεσεν αὐτῷ καὶ φωνῇ μεγάλῃ 
εἶπε· τί ἐμοὶ καὶ σοί, ᾿Ιησοῦ, υἱὲ τοῦ Θεοῦ τοῦ ὑψίστου; δέομαί σου, μή με 
βασανίσῃς. παρήγγειλε γὰρ τῷ πνεύματι τῷ ἀκαθάρτῳ ἐξελθεῖν ἀπὸ τοῦ 
ἀνθρώπου. πολλοῖς γὰρ χρόνοις συνηρπάκει αὐτόν, καὶ ἐδεσμεῖτο ἁλύσε-
σι καὶ πέδαις φυλασσόμενος, καὶ διαρρήσσων τὰ δεσμὰ ἠλαύνετο ὑπὸ τοῦ 
δαίμονος εἰς τὰς ἐρήμους. ἐπηρώτησε δὲ αὐτὸν ὁ ᾿Ιησοῦς λέγων· τί σοί ἐστιν 
ὄνομα; ὁ δὲ εἶπε· λεγεών· ὅτι δαιμόνια πολλὰ εἰσῆλθεν εἰς αὐτόν· καὶ πα-
ρεκάλει αὐτὸν ἵνα μὴ ἐπιτάξῃ αὐτοῖς εἰς τὴν ἄβυσσον ἀπελθεῖν. ἦν δὲ ἐκεῖ 
ἀγέλη χοίρων ἱκανῶν βοσκομένων ἐν τῷ ὄρει· καὶ παρεκάλουν αὐτὸν ἵνα 
ἐπιτρέψῃ αὐτοῖς εἰς ἐκείνους εἰσελθεῖν· καὶ ἐπέτρεψεν αὐτοῖς. ἐξελθόντα δὲ 
τὰ δαιμόνια ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου εἰσῆλθον εἰς τοὺς χοίρους, καὶ ὥρμησεν ἡ 
ἀγέλη κατὰ τοῦ κρημνοῦ εἰς τὴν λίμνην καὶ ἀπεπνίγη. ἰδόντες δὲ οἱ βόσκον-
τες τὸ γεγενημένον ἔφυγον, καὶ ἀπήγγειλαν εἰς τὴν πόλιν καὶ εἰς τοὺς ἀγρούς. 
ἐξῆλθον δὲ ἰδεῖν τὸ γεγονός, καὶ ἦλθον πρὸς τὸν ᾿Ιησοῦν καὶ εὗρον καθήμε-
νον τὸν ἄνθρωπον, ἀφ᾿ οὗ τὰ δαιμόνια ἐξεληλύθει, ἱματισμένον καὶ σωφρο-
νοῦντα παρὰ τοὺς πόδας τοῦ ᾿Ιησοῦ, καὶ ἐφοβήθησαν. ἀπήγγειλαν δὲ αὐτοῖς 
οἱ ἰδόντες πῶς ἐσώθη ὁ δαιμονισθείς. καὶ ἠρώτησαν αὐτὸν ἅπαν τὸ πλῆθος 
τῆς περιχώρου τῶν Γαδαρηνῶν ἀπελθεῖν ἀπ᾿ αὐτῶν, ὅτι φόβῳ μεγάλῳ συν-
είχοντο. αὐτὸς δὲ ἐμβὰς εἰς τὸ πλοῖον ὑπέστρεψεν. ἐδέετο δὲ αὐτοῦ ὁ ἀνήρ, 
ἀφ᾿ οὗ ἐξεληλύθει τὰ δαιμόνια, εἶναι σὺν αὐτῷ· ἀπέλυσε δὲ αὐτὸν ὁ ᾿Ιησοῦς 
λέγων· ὑπόστρεφε εἰς τὸν οἶκόν σου καὶ διηγοῦ ὅσα ἐποίησέ σοι ὁ Θεός. καὶ 
ἀπῆλθε καθ᾿ ὅλην τὴν πόλιν κηρύσσων ὅσα ἐποίησεν αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς.
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μάτων. Τώρα ὁ πρώην δαιμονισμένος 
κάθεται ἤρεμος καὶ γαλήνιος δίπλα στὸ 
μεγάλο του Εὐεργέτη. Δὲν θέλει νὰ Τὸν 
ἀποχωριστεῖ, ἐπιθυμεῖ νὰ Τὸν ἀκολου-
θεῖ παντοῦ, ὅμως ὁ Κύριος τοῦ ὑπο-
δεικνύει κάτι διαφορετικό: «Ὑπόστρεφε 
εἰς τὸν οἶκόν σου καὶ διηγοῦ ὅσα ἐποί-
ησέ σοι ὁ Θεός», τοῦ λέει. Νὰ ἐπιστρέ-
ψεις πίσω στὸ σπίτι σου καὶ νὰ διη-
γεῖσαι ὅσα θαυμαστὰ σοῦ ἔκανε ὁ Θεός. 
Αὐτὸ εἶναι τὸ δικό σου χρέος: νὰ μιλᾶς 
γιὰ τὸ θαῦμα ποὺ ἔζησες· νὰ δίνεις τὴ 
δική σου μαρτυρία γιὰ τὴν παντοδυνα-
μία τοῦ Θεοῦ.

Παρόμοιο καὶ τὸ δικό μας χρέος. Νὰ 
δίνουμε μαρτυρία πίστεως μέσα στὸν 
ἀλλοπρόσαλλο κόσμο μας. Ἂς δοῦμε 
λοιπὸν πιὸ συγκεκριμένα: Ποιὰ εἶναι ἡ 
μαρτυρία ποὺ καλούμαστε νὰ δίνουμε 
γύρω μας καὶ κατὰ πόσο εἶναι ἐφικτὸ νὰ 
ἀνταποκριθοῦμε στὸ χρέος μας αὐτό;

1. B Δ5"B D�Σ D�E+�E5�
Ἡ μαρτυρία τοῦ χριστιανοῦ μέσα στὸν 

κόσμο εἶναι μαρτυρία λόγου καὶ ζωῆς. 
Μαρτυρία λόγου, διότι ὁ χριστιανός, 
σύμ  φωνα μὲ τὴν προτροπὴ τοῦ ἁγί-
ου ἀ    ποστόλου Πέτρου, ὀφείλει νὰ εἶναι 
πάν τοτε «ἕτοιμος πρὸς ἀπολογίαν» καὶ 
νὰ ὑπερασπίζεται τὶς ἀλήθειες τῆς Πί-
στεως «μετὰ πραΰτητος καὶ φόβου», 
δηλαδὴ μὲ πνεῦμα πραότητος καὶ μὲ 
φόβο Θεοῦ (Α΄ Πέτρ. γ΄ 15). Μαρτυρία 
λόγου. Νὰ μὴ διστάζει δηλαδὴ νὰ ὁμο-
λογεῖ τὸν Κύριο ὡς τὸ μεγάλο Εὐεργέ-
τη του, τὸν προσωπικὸ Σωτήρα καὶ Λυ-
τρωτή του. Εἶναι κι αὐτὸ δυνατὴ μαρτυ-
ρία. Αὐθόρμητη κίνηση τῆς ψυχῆς ποὺ 
αἰσθάνεται πλημμυρισμένη ἀπὸ εὐγνω-
μοσύνη γιὰ τὶς ἀνεκτίμητες δωρεὲς τοῦ 
Θεοῦ.

Παράλληλα ὅμως ὁ χριστιανὸς ὀφεί-
λει νὰ δίνει καὶ μαρτυρία ζωῆς. Ὁ τρό-

πος μὲ τὸν ὁποῖο ζεῖ ἀποτελεῖ ἕνα καθη-
μερινὸ κήρυγμα μὲ πολλοὺς ἀποδέκτες. 
Οἱ ἄλλοι ἄνθρωποι, καθὼς τὸν παρα-
τη ροῦν, τὸν θαυμάζουν γιὰ τὴν  ψυχική 
του ἰσορροπία, γιὰ τὴν πίστη καὶ τὴν 
ἐλ πίδα του στὴν πρόνοια τοῦ Θεοῦ, γιὰ 
τὴν ἀγάπη ποὺ ἐκδηλώνει πρὸς ὅλους 
ἀ   διακρίτως, γιὰ τὴν ὑπομονὴ στὶς δυσ-
κολίες, γιὰ τὴ δύναμη τῆς ψυχῆς του νὰ 
συγχωρεῖ ἀκόμη κι αὐτοὺς ποὺ τὸν ἀδι-
κοῦν... Ἡ ὅλη ζωὴ τοῦ χριστιανοῦ ὀφεί-
λει νὰ ἀποτελεῖ ἔμπρακτη ἀπόδειξη ὅτι 
ὁ νόμος τοῦ Θεοῦ ἐφαρμόζεται καὶ εἶναι 
αὐτὸς ποὺ ἐξασφαλίζει στὸν ἄνθρωπο 
τὴν ἀληθινὴ εὐτυχία.

Εἶναι ὅμως αὐτὸ ἐφικτὸ νὰ πραγματο-
ποιηθεῖ στὴν ἐποχή μας;

2. -Π5+�"+5"B �6�Γ"B
Εἶναι ἐφαρμόσιμη ἡ μαρτυρία ὑπὲρ τῆς 

Πίστεώς μας; Μερικοὶ ἀ     πογοητεύονται, 
καθὼς βλέπουν τὸ ρεῦ  μα τοῦ κακοῦ νὰ 
κατακλύζει τὰ πάντα μὲ ὁρμή. «Τί μπο-
ρεῖ νὰ κάνει ἕνας χριστιανός, ὅταν εἶναι 
μόνος του;», ἀναρω τιοῦνται. «Τί νόημα 
ἔχει νὰ πηγαίνεις ἀντίθετα στὸ ρεῦμα;» 

Κάτι ἀνάλογο θὰ μποροῦσε νὰ σκε-
φθεῖ καὶ ὁ πρώην δαιμονισμένος, ὅταν 
ὁ Κύριος τοῦ ὑπέδειξε νὰ γυρίσει στὴν 
πατρίδα του γιὰ νὰ διηγεῖται τὸ θαῦμα 
ποὺ ἔζησε. Νὰ γυρίσει, ἀλλὰ ποῦ;... Στὴ 
χώρα τῶν Γαδαρηνῶν ποὺ  ἔδιωξαν τὸν 
Χριστό! Νὰ μιλήσει σὲ ποιούς;... Στοὺς 
συμπατριῶτες του οἱ ὁποῖοι ἀντὶ νὰ χα-
ροῦν γιὰ τὴν ἀπαλλαγή τους ἀπὸ τὴν 
τρομοκρατία τῶν δαιμόνων, στενοχω-
ρήθηκαν γιὰ τὴν οἰκονομικὴ ζημία ἀπὸ 
τὸν πνιγμὸ τῶν χοίρων καὶ ζήτησαν 
ἀπὸ τὸν Κύριο νὰ φύγει μακριὰ ἀπὸ 
τὸν τόπο τους; Παρ’ ὅλα αὐτά, ἔκανε 
αὐτὸ ποὺ τοῦ ζήτησε ὁ Χριστός. «Καὶ 
ἀπῆλθε καθ’ ὅλην τὴν πόλιν κηρύσσων 
ὅσα ἐποίησεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς». Ἔτσι ὁ 
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ἄνθρωπος αὐτὸς ἔγινε ἱεραπόστολος 
μέσα στὴν ἴδια τὴν πατρίδα του. Μιὰ 
ζωντανὴ μαρτυρία καὶ ἀπόδειξη τῆς δυ-
νάμεως τοῦ Θεοῦ.

Δὲν γνωρίζουμε τὰ ἀποτελέσματα ἀ   -
   πὸ τὴν παρουσία καὶ δράση του ἀνά-
μεσα στοὺς Γαδαρηνούς. Ἐκεῖνο ποὺ 
γνωρίζουμε εἶναι ὅτι στὴν ἱστορία τῆς 
Ἐκκλησίας ἔχουμε πάμπολλα παραδεί-
γ ματα ἀνθρώπων οἱ ὁποῖοι, ἂν καὶ ἐρ-
γάστηκαν μόνοι τους, ἐπειδὴ εἶχαν σύμ-
μαχο τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ,  ἀξιώθηκαν νὰ 
δοῦν θαυμαστὰ ἀποτελέσματα. Ὁ ἅγι  -
ος Γρηγόριος ἐπίσκοπος Νεοκαισα ρεί-
ας (213-270 μ.Χ.), ὅταν  ἐγκαταστά θηκε 
στὴν ἐπισκοπική του περιφέρεια, βρῆ-
κε μόνο 17 χριστιανούς. Ὅλοι οἱ ἄλλοι 
 ἦ   ταν εἰδωλολάτρες. Ἐργάστηκε μὲ ζῆλο 
καὶ αὐταπάρνηση καὶ κατόρθωσε νὰ 
 μεταστρέψει σχεδὸν ὅλη τὴν πόλη στὴ 
 χριστιανικὴ πίστη. Ὅταν ἀπεβίωσε, στὴν 
περιοχή του εἶχαν μείνει μόλις 17 εἰδω-
λολάτρες. Ἂς μὴν  ἀπογοητευόμαστε 
λοι πόν. Ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος ἔλεγε 
ὅτι ἀρ  κεῖ ἕνας ἄνθρωπος «ζήλῳ πεπυ-
ρωμένος» γιὰ νὰ διορθώσει ὁλόκληρη 
πόλη!

❁ ❁ ❁
«Ὑπόστρεφε εἰς τὸν οἶκόν σου καὶ δι-

ηγοῦ ὅσα ἐποίησέ σοι ὁ Θεός». Τὸ κά-
λεσμα τοῦ Κυρίου ἀκούγεται  σήμερα 
περισσότερο ἐπίκαιρο παρὰ ποτέ. Εἶ ναι 
ἐπείγουσα ἀνάγκη νὰ δώσουμε μαρ   -
τυρία Χριστοῦ μέσα στὸ  σύγχρονο κό-
σμο. Σ’ ἕνα κόσμο ποὺ μοιάζει μ’ ἐ   κεῖ νον 
τῶν Γαδαρηνῶν. Διότι καὶ  σήμε   ρα ἐπι-
χειροῦν πολλοὶ νὰ διώξουν τὸν Χρι στὸ 
ἀπὸ τὴ ζωή τους, ἀπὸ τὴν  οἰκογένεια, 
τὸ σχολεῖο, τὴν κοινωνία... Ἂς μὴν  κα τα -
θέσουμε τὰ ὅπλα. Ἂς ὁμολογοῦμε μὲ 
θάρρος αὐτὰ ποὺ πιστεύουμε κι αὐτὰ 
ποὺ ζοῦμε... Ἡ ἐποχή μας ἔχει  ἀνάγκη 
ἀπὸ ἀνθρώπους ποὺ θὰ δίνουν μὲ ἐν-
θου σιασμὸ μαρτυρία Χριστοῦ!

Νέεςς ἐκδόσειςς
««ὉὉ ΣΣωωττὴὴρρ»»

Ἡ  καταξιωμένη 
ἐπὶ δεκαετίες καὶ 
 κλασικὴ ἤδη ἑρμη-
νεία τῆς Καινῆς Δι-
αθήκης ἀπὸ τὸν ἀεί-
μνηστο Ἐπίτιμο Κα-
θηγητὴ τοῦ Πανεπι-
στημίου Ἀθηνῶν Πα-
ναγιώτη Ν. Τρεμπέλα, 
ἡ ὁποία ἔ   χει συμπληρώσει 
54 ἐκ δόσεις, παραδίδεται, χάριτι 
Θεοῦ, στὸ ἀναγνωστικὸ κοινὸ σὲ νέα μορφή, 
στὴν κοινὴ νεοελληνική.
Ἐγχείρημα ὁμολογουμένως τολμηρό, μὲ ἀ     - 

πόλυτο ὅ  μως σεβασμὸ στὸ ἀρχικὸ κείμενο 
τῆς πρωτοποριακῆς ἱστορικῆς αὐτῆς ἑρμη-
νείας. Καταβλήθηκε κάθε δυνατὴ προσπά-
θεια ὥστε ἡ μεταφορὰ νὰ γίνει στὸ ἰδίωμα 
μιᾶς στρωτῆς καὶ ὄχι ἀκραίας δημοτικῆς, 
ὥστε νὰ καθίσταται εὔληπτο καὶ κατανοητὸ 
ἀπὸ τὸν σύγχρονο μέσο ἀναγνώστη.
Τὴ νέα ἑρμηνεία, τὴν ὁποία ἐκπόνησε ὁμά-

δα θεολόγων καὶ φιλολόγων - μελῶν τῆς Ἀ-
δελφότητος Θεολόγων «Ὁ Σωτήρ», ἐνέκρι-
ναν μὲ ἐπιστολές τους τὸ Οἰκουμενικὸ Πα- 
τρι αρχεῖο Κωνσταντινουπόλεως καὶ ἡ Ἱερὰ 
Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τὰ ἐγ-
κριτικὰ γράμματα τῶν ὁποίων παρατίθενται 
στὶς πρῶτες σελίδες τοῦ πονήματος.
Μὲ τὴ νέα αὐτὴ ἑρμηνεία «τὸ βάθος τῶν 

θείων Γραφῶν» καθίσταται περισσότερο 
προσ πελάσιμο καὶ ὁ «πνευματικὸς λειμὼν» 
τῆς ἀναγνώσεώς τους προσβάσιμος σὲ ὅλους.
Σελίδες 1192. Τιμᾶται 17  ̦.
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Κ  αθὼς πλησιάζει ἡ μεγάλη ἱστο-
ρικὴ ἐπέτειος τῆς ἐποποιίας τῆς 
28ης Ὀκτωβρίου 1940, ἡ σκέψη 

μας στρέφεται στὰ περασμένα, στὸ πα-
ρελθόν. Σ’ αὐτὰ ποὺ συνέβησαν πρὶν 
ἀπὸ 70 καὶ πλέον χρόνια, ὅταν οἱ ἀλα-
ζονικὲς μεραρχίες τῶν Ἰταλῶν τοῦ Μου-
σολίνι ἀπειλοῦσαν νὰ  ξεχυθοῦν στοὺς 
κάμπους καὶ τὰ βουνὰ τῆς Ἑλλάδας μας 
καὶ νὰ πνίξουν πόλεις καὶ χωριὰ μὲ τοὺς 
μελανοχίτωνες καὶ τοὺς κεν ταύρους 
τους. Στρέφεται στὴν περί οδο ἐκείνη 
ποὺ τὰ σιδερένια πουλιὰ ποὺ διέθετε 
ἄφθονα ὁ ἐχθρός, ἄρχισαν νὰ σκιάζουν 
τὸν καταγάλανο οὐρανὸ καὶ νὰ σπέρ-
νουν τὸν θάνατο στὶς ἀνοχύρωτες πό-
λεις καὶ τὰ χωριά μας.

Ἀνακαλοῦμε στὴ μνήμη μας τὸ τόλ-
μημα τῆς μικρῆς Ἑλλάδος νὰ ἀντιτάξει, 
μόνη αὐτή, τὸ ἔνδοξο καὶ ἱστορικὸ ΟΧΙ 
στὰ ἡρωικὰ κατορθώματα, ποὺ μὲ τὴ 
δύναμη τοῦ Θεοῦ ἐπετέλεσε καὶ ἄφησε 
ἄναυδη τὴν ἀνθρωπότητα.

«Τὸν πόλεμον αὐτὸν δὲν τὸν ἐζητή-
σαμεν. Δὲν τὸν προεκαλέσαμεν, δὲν τὸν 
ἠθελήσαμεν. Μᾶς ἐπεβλήθη κατὰ τὸν 
χυδαιότερον τρόπον». Καὶ δώσαμε τὴν 

ἀπάντηση στὴ φασιστικὴ Ἰταλία: «Τὴν 
Ἑλλάδα δὲν σοῦ τὴν δίνομεν». Ἀπὸ κεί-
νη τὴ στιγμὴ παραδώσαμε τοὺς ἑαυ-
τούς μας στὰ χέρια τοῦ παντοδύναμου 
Θεοῦ καὶ τῆς Παναγίας μας, τῆς Ὑπερ-
μάχου Στρατηγοῦ.

Ἡ μικρὴ καὶ περιφρονημένη  Ἑλλάδα 
μας θαυματούργησε λίγες μόνον ἡμέ-
ρες ἀπὸ τὴν ἔναρξη τοῦ πολέμου. Ἡ 
θριαμβευτικὴ νικηφόρα ἐπέλαση τῶν 
Ἑλλήνων στρατιωτῶν ἐναντίον τῶν Ἰτα-
λῶν τοῦ Μουσολίνι ἦταν θαῦμα, ποὺ τὸ 
ἐπετέλεσε ὁ παντοδύναμος Θε ός, ἀφοῦ 
ἐμεῖς ἤμασταν ἀνίσχυροι μπροστὰ στὴ 
σιδηρόφρακτη Ἰταλία. Προχωρήσα με 
ὅμως ὅλοι ἑνωμένοι καὶ μὲ τὴν ἀκλόνη-
τη πίστη στὴν προστασία τοῦ Θεοῦ. 

«Μὲ πίστιν εἰς τὸν Θεὸν» θὰ ἀγω-
νισθῶμεν «ὑπὲρ βωμῶν καὶ ἑστιῶν μέ-
χρι τελικῆς νίκης» (Γεώργιος Β΄, βασι-
λεὺς τῶν Ἑλλήνων).

«Μὴν ἀμφιβάλλετε ὅτι τελικῶς θὰ ἐπι-
κρατήσωμεν μὲ τὴν βοήθειαν καὶ τὴν 
εὐλογίαν τοῦ Θεοῦ καὶ τὰς εὐχὰς τοῦ 
Ἔθνους» (Ἀλέξανδρος Παπάγος, Ἀρ-
χηγὸς τοῦ Στρατοῦ).

 «Ἐπιρρίψωμεν ἐπὶ Κύριον τὴν μέρι-

28η Ὀκτωβρίου 194028η Ὀκτωβρίου 1940



415ΑΡΙΘ. 2031, 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011

μναν ἡμῶν καὶ αὐτὸς θὰ εἶναι βοηθὸς 
καὶ ἀντιλήπτωρ ἐν τῇ ἀμύνῃ κατὰ τῆς 
ἀδίκου ἐπιθέσεως τῶν ἐχθρῶν» (Χρύ-
σανθος, Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ 
πάσης Ἑλλάδος).

 «Αἱ εὐχαὶ τῶν Ἑλλήνων μαζὶ μὲ τὴν 
εὐλογίαν τοῦ Θεοῦ σᾶς παρακολου-
θοῦν» (Ἰωάννης Μεταξᾶς πρὸς τοὺς 
πο   λε μιστές).

Τὸ Ἔθνος ὁλόκληρο, ἡγεσία καὶ λαός, 
εἶχε μεταβληθεῖ σὲ στρατόπεδο προσ-
ευχῆς. Μητέρες, ἀδελφές, σύζυγοι, τὰ 
παιδιὰ τῶν ἡρωικῶν πολεμιστῶν συν-
αγωνίζονταν σὲ θερμὲς ἱκεσίες γιὰ τὴν 
ἐνίσχυση ἐκείνων ποὺ πολεμοῦσαν γιὰ 
τὴν πατρίδα, τὴν τιμὴ καὶ τὴν ἐλευθερία. 
Οἱ σεμνοὶ καὶ σεβάσμιοι κληρικοί, ἄλλοι 
στὸ μέτωπο μαζὶ μὲ τοὺς μαχητές, ἄλ-
λοι στὰ μετόπισθεν, ἀνέφεραν στὸ Θεὸ 
μαζὶ μὲ τὶς δικές τους προσ ευχὲς καὶ τὶς 
 προσευχὲς τῶν πιστῶν.

 «Νεῦσον πρὸς ὕμνους ἱκετῶν, Εὐερ-
γέτα, ἐχθροῦ ταπεινῶν τὴν ἐπηρμένην 
ὀφρύν». Δέξου τὶς προσευχὲς τῶν δού-
λων σου ποὺ Σὲ ἱκετεύουν, καὶ χάρισέ 
τους αὐτὸ ποὺ Σοῦ ζητοῦν. Ταπείνω-
σε τὴν ἀλαζονικὴ ἔπαρση τοῦ ἐπίβου-
λου ἐχθροῦ. «Ὑπόταξον αὐτοῖς πάντα 
τὰ βάρβαρα ἔθνη τὰ τοὺς πολέμους θέ-
λοντα». Οἱ παρακλήσεις πρὸς τὴν Θε-
ομήτορα καὶ Ὑπέρμαχο Στρατηγό, ποὺ 
εἶναι τῶν «ἀδικουμένων προστάτις», ἔ    -
φεραν τὸ θαυμαστὸ ἀποτέλεσμα.

 Στὸ ἀλβανικὸ μέτωπο τὴν 28η Ὀκτω-
βρίου 1940 ἐπανελήφθη αὐτὸ ποὺ συν-
έβη μὲ τὸν Γεδεὼν στὴν Παλαιὰ Διαθή-
κη. «Πνεῦμα Κυρίου ἐνεδυνάμωσε τὸν 
Γεδεών» (Κριτ. ς΄ 34). Μὲ τρια κό σιους 
ψυχωμένους στρατιῶτες, ὁπλισμένους 
μόνο μὲ λαμπάδες κρυμμένες στὶς πήλι-
νες στάμνες καὶ σάλπιγγες, κατατρόπω-
σε τοὺς 135.000 στρατιῶτες τῶν Μα-
διανιτῶν, ἰσχυρὰ ὁπλισμένους. Αὐτὸ 
τὸ «πνεῦμα Κυρίου ἐνεδυνάμωσε» καὶ 

τοὺς Ἕλληνες, τὴν ἡγεσία καὶ τὸ λαό, 
γιὰ νὰ ποῦν τὸ ἡρωικὸ ΟΧΙ τὴν 28η 
Ὀκτωβρίου 1940.

Εἶναι φανερὸ ὅτι καὶ σήμερα βρισκό-
μαστε σὲ κρισιμότατη περίοδο ὅσον ἀ     -
    φορᾶ τὸ μέλλον τῆς πατρίδος μας. Ἔ    -
χουμε περιέλθει σὲ καθεστὼς  ξένης οἰ      -
κονομικῆς κατοχῆς. «Γίναμε ὄνειδος 
στοὺς γειτονικούς μας λαούς, χλεύη καὶ 
περίγελως καὶ ἐμπαιγμὸς στὰ τρι γύρω 
μας ἔθνη» (Ψαλμ. νγ΄ [43] 14) μὲ ὅσα 
συμβαίνουν στὴ χώρα μας. Ἡ ὑλικὴ 
εὐ  μάρεια μᾶς ἀπομάκρυνε ἀπὸ τὸ θέ-
λη  μα τοῦ Θεοῦ καὶ τὶς μοναδικὲς ἀδιά-
ψευστες ἀλήθειες τοῦ ἱεροῦ Εὐαγγελί-
ου. Καιρὸς νὰ ἐπιστρέψουμε συντετριμ-
μένοι καὶ  μετανοημένοι γιὰ «νὰ βάλει ὁ 
Θεὸς τὸ χέρι του γιὰ τὴ σωτηρία τῆς χώ-
ρας μας». Ἑνωμένοι καὶ τώρα μὲ πίστη 
στὴν προστασία τοῦ Θεοῦ ἂς κάνουμε 
τὴν Ἑλλάδα μας ἕνα στρατόπεδο προσ-
ευχῆς ὅπως καὶ τὸ 1940.

Οἱ προσευχές μας θὰ εἰσακουσθοῦν, 
ἡ πίστη θὰ θριαμβεύσει καὶ τὸ Ἔθνος 
μας θὰ ἀναδειχθεῖ τὸ εὐλογημένο Ἔ  -
θνος τὸ «ποιοῦν τοὺς καρποὺς αὐτοῦ» 
(Ματθ. κα΄ 43), γιὰ νὰ εἶναι «φῶς ἐ   θνῶν 
εἰς σωτηρίαν ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς» 
(Πράξ. ιγ΄ 47). 

 ❁ ❁ ❁
Κύριε, τίμησες τὸ Ἔθνος μας μὲ τὴν ἐ -

πίσκεψη καὶ τὴν εὐλογία τῶν δύο ἁγίων 
ἀποστόλων Παύλου καὶ Ἀνδρέου. Εὐδόκη-
σες νὰ εἴμαστε Ἔθνος Ὀρθόδο ξο. Σὲ εὐχα-
ριστοῦμε γιὰ τὴν εὔνοια αὐ   τὴ καὶ Σὲ δο-
ξάζουμε μέσα ἀπὸ τὰ βά θη τῆς καρδιᾶς 
μας. Στὶς μέρες ὅμως αὐτές, Κύριε, ἡ πα-
τρίδα μας δοκιμάζεται. Σ’ αὐτὴν τὴν κρί-
σιμη καὶ πειρασμικὴ περίοδο σὲ Σένα τὸν 
Κύριο τῶν δυνάμεων καταφεύγουμε καὶ 
Σὲ παρακαλοῦμε νὰ ματαιώσεις τὰ σχέ-
δια τὰ πονηρὰ τῶν ἐχθρῶν μας καὶ νὰ 
ἀσφαλίσεις τὴν πατρίδα μας στὰ ἱερὰ 
καὶ ὅσια τῆς Παραδόσεώς μας. Ἀμήν.



Η ζωή μας μέσα στὴν Ἐκκλησία, ἡ 
πνευματικὴ ζωή, εἶναι μιὰ διαρκὴς 
καὶ ὑπέροχη πορεία.

Εἶναι πορεία ὑπέροχη, διότι εἶναι 
πορεία πρὸς τὴν τελειότητα. Ὁ ἀτελὴς ἄν-
θρωπος, ὁ ἀδύνατος καὶ ἐμπαθής, αὐ τὸς 
ποὺ ἀπὸ τότε ποὺ ἔπεσε στὴν ἁμαρτία, 
κυριαρχεῖται ἀπὸ τὴ ροπὴ πρὸς τὸ κα-
κό, μπορεῖ ὅμως νὰ ἀλλάξει κατεύθυνση. 
Μπορεῖ νὰ πορευθεῖ ἀντίθετα, νὰ ὑπερνι-
κήσει τὴ δύναμη τοῦ κακοῦ ποὺ κυριαρ-
χεῖ μέσα του, νὰ ξεπεράσει τὶς ἀδυνα μίες 
του, νὰ κατανικήσει τὰ πάθη τῆς ψυ χῆς καὶ 
νὰ γίνει ἄνθρωπος ἐνάρετος, φωτεινός, 
ἅγιος, ὅπως τὸν θέλει ὁ Θεός, ὅ    πως βα-
θύτερα τὸ ἐπιθυμεῖ καὶ ὁ ἴδιος.

Μὲ τὸ βάπτισμά του μέσα στὴν κολυμ-
βήθρα τῆς Ἐκκλησίας ὁ ἄνθρωπος ἀνα-
γεννᾶται πνευματικὰ καὶ ἀναδεικνύεται 
καινὴ κτίση, νέα δημιουργία. Ὑφίσταται 
μιὰ ριζικὴ καὶ βαθιὰ μεταβολὴ καὶ εἰσέρχε-
ται πλέον στὴν ὁδὸ τοῦ ἁγιασμοῦ. Βέβαια 
καὶ μετὰ τὸ Βάπτισμα παραμένει ἡ ἐπιθυ-
μία τῆς ἁμαρτίας, ἀλλὰ δὲν εἶναι πιὰ ἀκα-
τανίκητη. Μὲ τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ, ποὺ ἀπο-
λαμβάνει πλούσια ὁ πιστὸς μὲ τὴν εἴσο-
δό του στὴν Ἐκκλησία, καὶ μὲ τὸ δικό του 
ἀγώνα, μπορεῖ νὰ προοδεύει συνεχῶς, νὰ 
ξεπερνᾶ τὴν ἀσθένειά του καὶ νὰ φθάσει 

τελικὰ στὴν κατάσταση τῆς πλήρους 
ὑγείας.

Ὁ ἀπόστολος Παῦλος παρομοιά-
ζει τὴ διαρκὴ πορεία τοῦ πιστοῦ ἀπὸ 
τὰ χαμηλὰ καὶ στοιχειώδη πρὸς τὰ 
ἀνώτερα καὶ πνευματικά, μὲ τὴ δι-
αρκὴ αὔξηση τοῦ ἀνθρώπου καὶ τὴν 
πορεία του ἀπὸ τὴν κατάσταση τοῦ 
νηπίου στὴν κατάσταση τοῦ  ὡρίμου 
ἀνδρός. Ὁ κάθε πιστὸς πρέπει νὰ 
προχωρεῖ στὴν πνευματικὴ ζωὴ καὶ 
νὰ προοδεύει, μέχρι νὰ φθάσει «εἰς 
ἄνδρα τέλειον, εἰς μέτρον  ἡλικίας τοῦ 
πληρώματος τοῦ Χριστοῦ».  Πρέπει 
δηλαδὴ νὰ ἀποκτήσει τὸ μέτρο τῆς 
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πνευματικῆς ὡριμότητος κατὰ τὴν ὁ -
ποία θὰ ἔχει πλήρεις τὶς δωρεὲς καὶ τὴν 
πνευματικὴ τελειότητα τοῦ Χριστοῦ (Ἐφ. 
δ΄ 13).

Μπορεῖ στὴν ἀρχὴ τῆς πνευματικῆς 
του πορείας ὁ χριστιανὸς νὰ δυσκολεύ-
εται, ὅταν π.χ. ἀντιμετωπίζει μιὰ ἀδι-
κία. Νὰ γεννιοῦνται μέσα του διαθέσεις 
ἐκδικήσεως καὶ ἀνταποδόσεως. Ὁ πα-
λαιὸς μάλιστα ἄνθρωπος τῆς ἁμαρτίας 
ζητεῖ νὰ ἀνταποδώσει περισσότερα ἀπ’ 
ὅσα ὑπέφερε, γιὰ νὰ δείξει ἔτσι τὸν ἐγω-
ισμὸ καὶ τὴ δύναμή του. Παλεύει λοι πὸν 
ὁ ἄνθρωπος ποὺ ἀνήκει στὸ Χριστό, 
νὰ μὴν ἀνταποδώσει οὔτε περισσότερα 
οὔτε τὰ ἴσα. Παλεύει νὰ μὴν ἀνταποδώ-
σει καθόλου. Εἶναι νίκη αὐτό. Ἀλλὰ ὄχι 
ἡ μεγαλύτερη. Μπορεῖ καὶ κάτι ἀνώτε-
ρο νὰ γίνει. Νὰ συγχωρήσει ὁ ἄνθρω-
πος, νὰ ξεχάσει τὸ κακὸ ποὺ τοῦ ἔγινε, 
τὴν ἀδικία τοῦ πλησίον. Καὶ ἀκόμη πε-
ρισσότερο: ὄχι μόνο νὰ μὴν ἀνταποδώ-
σει· οὔτε ἁπλῶς νὰ συγχωρήσει· ἀλλὰ 
καὶ νὰ ἀγαπήσει, καὶ ἐπιπλέον νὰ δείξει 
ἔμπρακτα τὴν ἀγάπη του, νὰ εὐεργετή-
σει, νὰ ἀνταποδώσει καλὸ ἀντὶ τοῦ κα-
κοῦ ποὺ ὑπέστη. Αὐτὸ δὲν ἔκανε ὁ Κύ-
ριος; Τὴν ἀποδοκιμασία τῶν ἀνθρώ-
πων δὲν τὴν ἀντιμετώπισε μὲ ἀνοχή; 
Στὶς ὕβρεις δὲν στάθηκε μὲ σιωπή; Στὴν 
κακία δὲν ἀπήντησε μὲ ἀγάπη; Μὲ τὸν 
Σταυρὸ δὲν μᾶς ὁδήγησε στὴ σωτηρία; 

Ναί! Μπορεῖ ὁ ἀτελὴς ἄνθρωπος μὲ τὴ 
χάρη τοῦ Θεοῦ νὰ ἀγωνίζεται, νὰ προ-
οδεύει, νὰ ὁμοιάζει μὲ τὸν Θεό!

Ὑπέροχη πορεία! Ἀλλὰ καὶ διαρκής. 
Δὲν σταματᾶ ἡ πορεία πρὸς τὴν τελειό-
τητα. Διότι «ἡ ἀρετὴ τὸ πέρας ἀπέραν-
τον κέκτηται», λέγει ὁ ἅγιος Ἰωάννης 
τῆς «Κλίμακος». Ἡ ἀρετὴ δὲν ἔχει ὅρια. 
Μπορεῖς ὅλο καὶ βαθύτερα νὰ μετανο-
εῖς, ὅλο καὶ περισσότερο νὰ ἀγαπᾶς, 
ὅ   λο καὶ πιὸ πολὺ νὰ ταπεινώνεσαι καὶ 

νὰ ἐπιθυμεῖς πλουσιότερα νὰ προσφέ-
ρεις καὶ πιὸ συχνὰ νὰ θυσιάζεσαι. Λέ-
γει ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεόλογος: «Οὐ 
βούλεταί σε ὁ λόγος ποτὲ ἐν ταυτῷ μέ-
νειν, ἀλλὰ ἀεικίνητον εἶναι, εὐκίνητον, 
πάντως νεόκτιστον· ἂν ἁμαρτάνῃς, ἐπι-
στρέφοντα· εἰ κατορθοῖς, ἐπιτείνοντα». 
Ποτὲ δὲν πρέπει νὰ μένεις στὸ ἴδιο ση-
μεῖο. Πρέπει νὰ κινεῖσαι συνεχῶς καὶ μὲ 
εὐκολία, νὰ εἶσαι πάντοτε καινούργιος. 
Ἂν ἁμαρτάνεις, νὰ μετανοεῖς. Ἂν κατορ-
θώνεις κάτι καλό, νὰ ἐπιδιώκεις τὸ ἀκό-
μη καλύτερο.

Ὁ ἀπόστολος Παῦλος  παρουσιάζει 
τὸν ἑαυτό του σὰν ἕναν  ἀκαταπόνητο 
δρο μέα στὸ δρόμο τῆς ζωῆς καὶ τῆς ἁγί-
ας ἀποστολῆς του, ἕναν ἀκούραστο 
ἀναζητητὴ τοῦ βραβείου τῆς ἄνω κλή-
σεως, ποὺ δὲν σκέπτεται τί ἔχει ἤδη κα-
τορθώσει, ἀλλὰ τὸν ἀπασχολεῖ ὁ δρό-
μος ποὺ μένει ἀκόμη μπροστά του. 
Εἶναι «τὰ μὲν ὀπίσω ἐπιλανθανόμενος 
τοῖς δὲ ἔμπροσθεν ἐπεκτεινόμενος» (Φι-
λιπ. γ΄ 14).

Πορεία ὑπέροχη καὶ διαρκής! Ποὺ 
εἶναι ὑπέροχη καὶ διότι εἶναι διαρκής. 
Ὄχι μόνο διότι ἀνεβαίνεις, ἀλλὰ διότι 
ἀνεβαίνεις συνέχεια. Ἀνεβαίνεις ἀπὸ κο-
ρυφὴ σὲ κορυφή. Ἀπὸ τὸ ἕνα μεγαλεῖο 
στὸ ἑπόμενο. Ἀπὸ τὴ μιὰ ἀρετὴ στὴν 
ἄλλη, σὲ περισσότερη ἀρετή. Καὶ γίνε-
σαι ἄνθρωπος, ὅλο καὶ πιὸ ἀληθινὸς 
ἄνθρωπος. Πλησιάζεις τὸν Θεό, ὅλο καὶ 
περισσότερο Τὸν πλησιάζεις καὶ γίνε-
σαι θεὸς καὶ ἐσύ, ἕνας μικρὸς θεός, ἕνας 
θεὸς κατὰ χάριν.

Αὐτὸ εἶναι τὸ μεγαλεῖο τοῦ ἀνθρώπου. 
Αὐτὸς εἶναι ὁ σκοπὸς τῆς ἐπὶ γῆς ζωῆς 
του, τῆς πορείας του σ’ αὐτὸν τὸν κό-
σμο, ποὺ εἶναι πορεία ὑπέροχη καὶ δι-
αρκής, ἡ ὁποία καταλήγει στὴ Βασιλεία 
τοῦ Θεοῦ, στὴν ἄληκτη καὶ ἀπερίγρα-
πτη χαρὰ τῆς αἰωνιότητος.
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Ο  ἅγιος μάρτυς Οὔαρος ζοῦσε στὴν 
Αἴγυπτο καὶ ὑπηρετοῦσε στὸ ρωμαϊκὸ 
στρατό. Εἶχε εὐγενικὴ καὶ ἀρχοντικὴ 

καταγωγή. Ἀγαποῦσε πολὺ τὸν Χριστὸ 
καὶ ἔδειχνε ἰδιαίτερη στοργὴ πρὸς τοὺς 
ὑποψήφιους μάρτυρες. Τὴν ἐποχὴ ἐκεί-
νη βασίλευε ὁ σκληρὸς Μαξιμιανός (304). 
Ἡ ἐπίσημη αὐτοκρατορικὴ ἐντολή - ἀπει-
λή του εἶχε ἀκουσθεῖ  μέχρι τὰ πέρατα τοῦ 
βασιλείου του: «Ὅποιος πιστεύει στὸν Ἰη-
σοῦ Χριστό, νὰ συλλαμβάνεται, νὰ φυλα-
κίζεται καὶ νὰ τιμωρεῖται μὲ θάνατο μαρ-
τυρικό».

Στὴ φυλακὴ εἶχαν ριχτεῖ ἑπτὰ ὅσιοι ἀ -
σκητές. Αὐτοὺς ὁ γενναῖος στρατιώτης 
Οὔ αρος τοὺς ἐπισκεπτόταν συχνὰ γιὰ νὰ 
ἐνισχυθεῖ καὶ νὰ τοὺς ἐνισχύσει: «Πόσο 
θέλω καὶ ’γώ, τοὺς ἔλεγε, ν’  ἀκολουθήσω 
τὸ δικό σας δρόμο. Προσευχηθεῖτε νὰ ὁμο-
λογήσω καὶ νὰ θυσιασθῶ καὶ ἐγὼ κάπο-
τε γιὰ χάρη τοῦ μεγάλου μας Διδασκάλου 
καὶ Εὐεργέτου μας, τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ 
μας»... Οἱ μέρες περνοῦσαν. Ἕνας ἀπὸ 
τοὺς συνασκητὲς δὲν ἄντεξε. Πρὶν ἀπὸ 
τὴν ἡμέρα τῆς δίκης μέσα στὴν ὑγρὴ καὶ 
σκοτεινὴ φυλακὴ ἄφησε τὴν τελευταία του 
πνοή. Ποιὸς τώρα τὴ θέση του θὰ ἔπαιρ-
νε; Ὁ Οὔαρος! Ἡ ὥρα τῆς μεγάλης δίκης 
ἔφθασε. Οἱ Ὅσιοι ἀνακρίνονταν γιὰ τὸ με-
γάλο τους «ἔγκλημα» ὅτι ἦταν χριστιανοί, 
ὑπήκοοι τοῦ μεγάλου βασιλέως Χριστοῦ! 
Ὅμως τὸ βλέμμα τοῦ ἀνακριτῆ ἔπεσε κά-
ποια στιγμὴ στὸν Οὔαρο: 

–Τί θέλεις, ἐσύ, στρατιώτη, ἀνάμεσα σ’ 
αὐτούς;

–Δικός τους εἶμαι. Τὴ θέση τοῦ νεκροῦ 
πῆρα.

–Αὐτὸ δὲν μπορεῖ νὰ γίνει.
–Πιστεύω δυνατὰ στὸν Χριστὸ καὶ δὲν 

ἀν ταλλάσσω τὰ αἰώνια ἀγαθὰ μὲ τὶς 
πρόσ   καιρες ἡδονὲς τοῦ κόσμου τῶν εἰ-
δώ  λων.

Ἡ ἀπάντηση τοῦ γενναίου Οὐάρου ἐξ -
όργισε τὸν τύραννο. Διατάζει νὰ τὸν ὑ -
ψώσουν στὸ ἰκρίωμα καὶ νὰ τὸν κρεμά-
σουν στὸ ξύλο. Ἔπειτα τέσσερις γερο-
δε μένοι δήμιοι τοῦ συνέτριψαν μὲ λου-
ριὰ τὰ ὀστά του. Τὴν ὥρα τοῦ ἀνελέη-
του δαρμοῦ ὁ Μάρτυς ἔστρεψε τὸ βλέμμα 
του πρὸς τοὺς ἕξι ἀσκητὲς καὶ ψιθύρισε: 
«Προσευχηθεῖτε γιὰ μένα στὸ Δεσπότη 
Χριστὸ νὰ μοῦ δώσει δύναμη καὶ βοήθεια 
γιὰ ν’  ἀντέξω τὰ βά σανα». Ἡ προσ ευχὴ 
τῶν ὁσίων εἰσ α κούσθηκε. Ὁ Οὔαρος ἔ -
βλεπε τώρα τὸ παντοδύναμο χέρι τοῦ 
Θεοῦ ποὺ τὸν εὐλο γοῦσε καὶ τὸν ἐνίσχυε 
στὶς ὀδυνηρές του ὧρες. Οἱ  δριμεῖς πόνοι 
εἶχαν ἐξαφανισθεῖ. Μιὰ γλυκιὰ εἰ ρήνη εἶχε 
ἁπλωθεῖ στὸ πρόσωπό του.

Αὐτὸ τὸ θέαμα ἐξόργισε περισσότερο 
τοὺς δημίους του. Καὶ ἄρχισαν ἀμέσως 
μὲ μανία νὰ ξεσχίζουν τὶς σάρκες του 
μὲ σιδερένια νύχια τόσο πολύ, ὥστε τὰ 
σπλάχνα του νὰ ἐκχυθοῦν στὴ γῆ. Καὶ ὁ 
Μάρτυς ἀποκρινόταν ἤρεμα: «Καὶ ὅμως 
τὴν πίστη μου πρὸς τὸν Δεσπότη Κύριο 
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δὲν μπορεῖτε νὰ μοῦ τὴ βγάλετε ἀπὸ τὴν 
καρδιά μου».

Πάλι κρέμασαν τὸν Μάρτυρα καὶ ἐκεῖ 
ὑψωμένος ἔμεινε ἀκόμη πέντε ὧρες. Ὕ  -
στερα παρέδωσε τὸ πνεῦμα του στὸν Κύ-
ριο μὲ δοξολογία. Ἕνας στρατιώτης τοῦ 
ἐπίγειου κοσμικοῦ στρατοῦ εἶχε μετατε-
θεῖ στὸ ἔνδοξο στράτευμα τῆς οὐρανίου 
 Βασιλείας. Ἀκολούθησε μετὰ καὶ ὁ θά-
νατος τῶν ἕξι ὁσίων συναθλητῶν μὲ ἀπο-
κεφαλισμό. Ἑπτὰ Μάρτυρες εἶχαν προσ-
τεθεῖ στὴν ἔνδοξη φωτεινὴ χορεία τῶν 
Ἁγίων!

Κάποια εὐλαβὴς μητέρα ἀπὸ τὴν Πα-
λαιστίνη – Κλεοπάτρα τὸ ὄνομά της – μα-
ζὶ μὲ τὸ μονάκριβο παιδί της συνέβη νὰ 
παρακολουθήσει τὸ τέλος τοῦ μάρτυρος 
Οὐ  άρου. Συγκινημένη ἀπὸ ὅσα εἶδε καὶ 
ἔ   ζησε ἔ  τρεξε κρυφὰ καὶ περισυνέλεξε τὸ 
παν ίερο καὶ σεπτὸ σῶμα τοῦ Μάρτυρος. 
Καὶ ἀφοῦ τὸ ἐμύρωσε μὲ μύρα, τὸ τοπο-
θέτησε στὸ σπίτι της. Καὶ ἐκεῖ τὸ θυμιά-
τιζε κάθε μέρα καὶ ζητοῦσε τὶς εὐλογίες 
τοῦ Ἁγίου. Καὶ ἡ ἴδια δεχόταν πλούσια τὴ 
χάρη καὶ τὴ βοήθειά του.

Κάποτε οἱ διωγμοὶ σταμάτησαν. Τὸ σε-
πτὸ λείψανο τώρα ἔπρεπε νὰ  φανερωθεῖ. 
Μὲ εἰδικὴ ἄδεια τοῦ τοπικοῦ ἡγεμόνα ἡ 
Κλεοπάτρα παρέλαβε τὸ τίμιο λείψανο 
καὶ ἀνεχώρησε γιὰ τὸν τόπο τῆς κατα-
γωγῆς της κοντὰ στὸ Θαβώρειο ὄρος στὸ 
χωριὸ Ἕδρα. Πλῆθος κόσμου πληροφο-
ρήθηκε τὸ γεγονός. Καὶ  ἔφθαναν ἐκεῖ νὰ 
πάρουν τὴν εὐλογία τοῦ Ἁγίου καὶ νὰ δε-
χθοῦν τὶς θαυματουργικὲς ἐπεμβάσεις 
του σὲ ποικίλες ἀσθένειες. Ἡ Κλεοπάτρα 
πρωτοστάτησε καὶ στὴν ἀνέγερση ἱεροῦ 
Ναοῦ του. Ἡ  ἡμέρα τῶν ἐγκαινίων ἦταν 
λαμπρά. Κληρικοί,  μοναχοὶ καὶ πλῆθος 
εὐσεβῶν πιστῶν εἶχαν πλημμυ ρίσει τὰ 
πάντα. Ἡ Κλεοπάτρα μὲ τὸν υἱό της πρω-
  τοστατοῦσαν καὶ διακονοῦ σαν στὶς  ἀνάγ -
κες τῶν προσκυνητῶν.  Ἀναπάν  τε  χα ὅ   -
μως συνέβη νὰ πεθάνει τὸ παιδί της. Ἀ         -
πεγνωσμένα ἡ Κλεοπάτρα τρέχει,  γο    να-
 τίζει στὸ ἱερὸ λείψανο καὶ ἐκλιπαρεῖ τὸν 

Ἅγιο: «Τὸ παιδί μου! Τὸ παιδί μου! Ἀνά-
στησέ το! Γιατί σὲ μένα σήμερα αὐτὸ τὸ 
τραγικό; Γιατί σὲ μένα ποὺ τόσο πιστὰ 
σὲ ὑπηρέτησα καὶ σὲ φρόντισα;». Καὶ λέ-
γοντας αὐτὰ μὲ σπαραγμὸ ψυχῆς ἀπο-
κοιμήθηκε. Εἶδε τότε ἡ Κλεοπάτρα ὅρα-
μα οὐράνιο ποὺ τῆς γλύκανε ἀφάνταστα 
τὴν καρδιά. Εἶδε τὸ παιδί της τὸ μονάκρι-
βο μὲ ὁλόλαμπρο χιτώνα νὰ βρίσκεται 
στὴν ἀγκάλη τοῦ μάρτυρος Οὐάρου καὶ 
τῆς ἔλεγε:  

–Κοίταξε, μητέρα μου, πόσο εὐτυχισμέ-
νος εἶμαι ἐδῶ! Μὴ μὲ ἀναγκάζεις νὰ ἐπι-
στρέψω πίσω στὴ γῆ τῶν δακρύων καὶ 
τοῦ πόνου.

Ἦταν τόσο ζωντανὸ τὸ ἀληθινὸ ὅρα-
μα ποὺ ἔβλεπε ἡ Κλεοπάτρα, ὥστε πί-
στεψε καὶ εἰρήνευσε βαθιά! Μιὰ μαρτυ-
ρία - ὀπτασία ἐρχόταν ἀπὸ τὸν  κόσμο 
τοῦ οὐρανοῦ, ποὺ τὴν ἔπειθε γιὰ ὅσα ὡς 
πιστὴ χριστιανὴ θεωρητικὰ ἤξερε. Οἱ «ἐν 
Κυρίῳ νεκροὶ» ζοῦν καὶ ἀπολαμβάνουν 
χαρὰ ἀνεκλάλητη στὸν οὐρανό! Μετὰ 
ἀπὸ ὅσα εἶδε ἡ Κλεοπάτρα μὲ τὴ θαυ-
ματουργικὴ παρέμβαση τοῦ ἁγίου Οὐά-
ρου ζήτησε συγγνώμη ἀπὸ τὸν Θεὸ καὶ 
τὸν Ἅγιο γιὰ τὴν ἀνθρώπινη δειλία της. 
Ἔζησε τὰ ὑπόλοιπα χρόνια τῆς ζωῆς 
της – ἑπτά – μὲ ὁσιότητα. Διαμοίρασε τὴν 
περιουσία της ὅλη στοὺς πτωχούς. Καὶ 
ζοῦσε ἀπὸ τὴ ζωὴ αὐτὴ τὴν ὀμορφιὰ «τῆς 
καινῆς ζωῆς» τοῦ Παραδείσου.

❁ ❁ ❁
Σὲ περιόδους πένθους καὶ ἐμεῖς ἂς μὴ 

δειλιοῦμε. Ἂς ὑψώνουμε τὰ μάτια μας 
στὸν οὐρανό, πρὸς τὴν ἀληθινὴ  πατρίδα 
μας, στὸν Παράδεισο ποὺ ἑτοίμασε ὁ Θε-
ὸς «τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν» (Α΄ Κορ. β΄ 9). 
Ἐκεῖ θὰ συναντήσουμε τοὺς  προσφιλεῖς 
μας ἐν Κυρίῳ κεκοιμημένους μας. Γιὰ τὴν 
ἡμέρα ἐκείνη τῆς «ἀλήκτου χαρᾶς καὶ εὐ-
φροσύνης» ἂς ἑτοιμαζόμαστε μὲ καθημε-
ρινὸ ἀγώνα γιὰ τὴ νέκρωση τῶν παθῶν 
μας καὶ τὸν ἁγιασμὸ τῆς ψυχῆς μας, μὲ τὴ 
χάρη τοῦ παντοδύναμου Κυρίου μας Ἰη-
σοῦ Χριστοῦ.
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� ἅγιος ἰατρὸς Λουκᾶς
προστάτης τῶν Iλλήνων

χειρουργῶν
Εἶναι ἄξια παντὸς ἐπαίνου ἡ ἀπόφαση 

τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἑλλη-
νικῆς Χειρουργικῆς Ἑταιρείας (ΕΧΕ) νὰ 
ἀνακηρύξει τὸν χειρουργὸ ἅγιο Λουκᾶ, 
ἀρχιεπίσκοπο Συμφερουπόλεως, «ὡς 
συν-προστάτη τῆς Ἑλληνικῆς Χειρουρ-
γικῆς Ἑταιρείας».

Στὴν ὑπ’ ἀρ. Πρωτ. 1660 καὶ ὑπὸ ἡμε-
ρομηνίαν 7 Ἰουλίου 2011 ἐγκύκλιό της 
«Πρὸς τὰ Μέλη τῆς Ἑλληνικῆς Χειρουρ-
γικῆς Ἑταιρείας» γράφει μεταξὺ ἄλλων: 
«Τὸ Διοικητικὸ Συμβούλιο μετὰ ἀπὸ πρό-
ταση πολλῶν συναδέλφων ἀνακήρυ-
ξε τὸν χειρουργὸ Ἅγιο Λουκᾶ ὡς συν-
προστάτη τῆς Ἑλληνικῆς Χειρουργικῆς 
Ἑταιρείας. Ἡ ἐπίσημη ἀνακήρυξη θὰ γί-
νει κατὰ τὴν τελετὴ ἐνάρξεως τῶν μετεκ-
παιδευτικῶν μαθημάτων τῆς ΕΧΕ, τὸν Ἰα-
νουάριο 2012».

Ἀποτελεῖ εὐλογία Θεοῦ τὸ ὅτι μετα-
ξὺ τοῦ ἰατρικοῦ κόσμου τῆς πατρίδος 
μας, καὶ ἐν προκειμένῳ μεταξὺ τῶν χει-
ρουργῶν, ὑπάρχουν πολλοὶ πιστοὶ καὶ 
ἀφοσιωμένοι στὴν ὀρθόδοξη πίστη ἰα-
τροί. Τὸ ὅτι μάλιστα ζητοῦν στὸ ἔργο τους 
καὶ μὲ αὐτὸ τὸν τρόπο τὴν προστασία, τὴ 
βοήθεια καὶ τὶς πρεσβεῖες τῆς κορυφαίας 
αὐτῆς μορφῆς τῆς σύγχρονης Ὀρθοδο-
ξίας εἶναι καὶ μία ὁμολογία πίστεως στὸ 
σύγχρονο κόσμο. Ὁ ἅγιος αὐτὸς τοῦ 20οῦ 
αἰώνα, κατὰ κόσμον Βαλεντὶν τοῦ Φέλιξ 
Βόϊνο-Γιασενέτσκι ἀπὸ τὴν Κριμαία, ἔδω-
σε μὲ ἀπαράμιλλη γενναιότητα καὶ θάρ-

ρος τὴν ὀρθόδοξη ὁμολογία του στὴ χει-
ρότερη περίοδο τῆς εὐρωπαϊκῆς ἱστορί-
ας, μέσα σ’ ἕνα τυραννικὸ καθεστὼς κα-
τεξοχὴν ἐχθρικὸ πρὸς τὴν Ἐκκλησία τοῦ 
Χριστοῦ καὶ πρὸς τὴν ἐλευθερία τῆς εἰκό-
νας τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸν ἄνθρωπο. Ἔζησε 
καὶ ἀγωνίσθηκε ὡς ἁπλὸς πολίτης, κυρί-
ως ὅμως ὡς χειρουργός, σὲ δύο παγκό-
σμιους πολέμους καὶ δεκάδες κινήματα 
καὶ ἐπαναστάσεις. Στὴ διάρκεια τῶν σκο-
τεινῶν χρόνων τοῦ κομμουνιστικοῦ κα-
θεστῶτος στὴ Σοβιετικὴ Ἕνωση ἐκδιώ-
χθηκαν 400 ἐπίσκοποι, 250 ἐκτελέσθη-
καν, 500.000 κληρικοὶ φυλακίσθηκαν ἢ 
ἐκτελέσθηκαν. Καὶ ὅμως μέσα σ’ ἐκεῖνο 
τὸ φοβερὸ διωγμὸ τῆς στρατευμένης ἀ  -
θεΐας, στάθηκε ὄρθιος καὶ ἀπροσκύνη-
τος μπροστὰ στὸ Κόμμα, τοὺς καταδότες, 
τὴν ἀστυνομία, τὴν ἀδίστακτη ΚGB, στὸν 
ἴδιο τὸν στυγνὸ δικτάτορα Στάλιν!

Ὁ χειρουργὸς ἐπίσκοπος Λουκᾶς, πα-
ρόλες τὶς φυλακίσεις καὶ ἐξορίες στὴ Σι-
βηρία μὲ τὸ πολικὸ ψύχος καὶ τὰ βάσανα, 
δὲν ἔζησε ἁπλῶς καὶ δὲν στάθηκε μόνο 
στοργικότατος ἰατρὸς στὸ συνάνθρωπό 
του, ἀλλὰ ἔδωσε καὶ τὴν ὀρθόδοξη μαρ-
τυρία του παντοῦ ὅπου βρέθηκε. Ταυτό-
χρονα ἀνύψωσε τὴν ἰατρικὴ  ἐπιστήμη καὶ 
τὴν ἔρευνα. Ἀποτελεῖ παγ κόσμιο φαινό-
μενο, ἀπόλυτα καταγεγραμμένο, τὸ ὁ   -
ποῖο κανεὶς δὲν μπορεῖ νὰ  ἀμφισβητή σει. 
Ὀρθότατα ἡ ΕΧΕ τὸν ἀνεκήρυξε συν-
προ στάτη της. Ἂς ἔχουμε τὶς πρεσβεῖες 
του, καὶ εἰδικὰ ὅσοι τὸν ἔχουν προστά-
τη τους. 

Γιὰ ρίζες γερὲς
Ἦταν πολὺ ὡραία πραγματικὰ ἡ εὐχὴ 

ποὺ ἔδωσε ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπί-
σκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. 
Ἱε   ρώνυμος στοὺς μαθητὲς καὶ στὶς μαθή-
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τριες τῶν σχολείων ποὺ  ἐπισκέφθηκε 
κατὰ τὴν ἔναρξη τοῦ νέου σχολικοῦ ἔ  -
τους, ὅπου τέλεσε καὶ τὴν Ἀκολουθία τοῦ 
Ἁ  γιασμοῦ. 

Ἀφοῦ ρώτησε τὰ παιδιὰ ἂν ἔχουν ἀναζη-
τήσει τὶς ρίζες τους, εἶπε: «Ὁ καθένας καὶ 
ἡ καθεμιὰ ἀπὸ ἐσᾶς εἶναι ἕνα λουλούδι καὶ 
ὅλοι μαζὶ εἶστε ἕνα περιβόλι. Ὅμως ἂν δὲν 
ἔχετε ρίζες, μὴν περιμένετε ἐξέλιξη ὀμορ-
φιᾶς καὶ καρπούς. Αὐτὲς τὶς ρίζες ἤρθαμε 
σήμερα νὰ εὐλογήσουμε καὶ νὰ σᾶς εὐχη-
θοῦμε νὰ εἶναι δυνατές, γιὰ νὰ μπορέσουν 
νὰ δώσουν δύναμη στὸν καθένα ἀπὸ σᾶς. 
Τὶς ρίζες αὐτὲς θὰ τὶς βρεῖτε στὴν οἰκογέ-
νειά σας, στοὺς γονεῖς σας, στὰ σχολεῖα, 
στοὺς δασκάλους σας. Θὰ τὶς βρεῖτε στὴν 
ἐνορία, στὴν ὀρθόδοξη πίστη καὶ στὶς πα-
ραδόσεις καὶ σὲ ὅ,τι ὑγιὲς ἔχει ἡ κοινωνία 
μας» («Ρομφαία» 12-9-2011).

Τὰ πατρικὰ αὐτὰ λόγια τοῦ Μακαριω-
τάτου πρὸς τὰ παιδιὰ μποροῦν νὰ ἐκλη-
φθοῦν καὶ ὡς ἔμμεση πρόσκληση πρὸς 
τοὺς μεγαλυτέρους καὶ ἁρμοδίους γιὰ με-
τάνοια καὶ ἐπιστροφὴ στὸν Χριστὸ καὶ 
στὶς πατροπαράδοτες ρίζες τοῦ Γένους 
μας. Διότι μὲ τὴν ἀνοχὴ καὶ τὶς ἐνέργειες 
τῶν μεγαλυτέρων καὶ ἁρμοδίων τοῦ κρά-
τους καὶ ἡ οἰκογένεια καὶ ἡ παιδεία μας 
ἔχουν πλέον ἀποχρωματισθεῖ. Εἰσέβα-
λαν νέα ἤθη καὶ θεσμοί, ἀντίθετα πρὸς τὶς 
ἀρχὲς τοῦ Εὐαγγελίου. Ἔτσι κατήντησε ἡ 
νεολαία μας στὴν ἀξιοθρήνητη κατάστα-
ση πού βρίσκεται σήμερα.

Ποῦ λοιπὸν θὰ βροῦν τὰ νέα βλαστά-
ρια τοῦ ἔθνους μας τὸ κατάλληλο ἔδα-
φος γιὰ νὰ ριζώσουν βαθιὰ καὶ νὰ ἀνα-
πτυχθοῦν ὁμαλὰ στὴ ζωή τους, ἐὰν δὲν 
ἔχουν ὁδηγό τους τὸν Χριστό; Ἂς σκε-
φθοῦν οἱ ὅποιοι ἁρμόδιοι τὸ χρέος τους 
ἀπέναντι στὴ νέα γενιά μας καὶ στὸ μέλ-
λον τῆς φυλῆς μας, ἐὰν θέλουν πραγμα-
τικὰ νὰ ζήσει ἡ Ἑλλάδα μας.

«Πλήττεται
ἡ ψυχὴ τῆς Iλλάδας»

Οἱ πολιτικοί μας, ποὺ ἔχουν ὁδηγήσει 
μὲ τὴν ἄφρονα τακτική τους τὴ χώρα στὸ 
χεῖλος τοῦ γκρεμοῦ, ἐξακολουθοῦν νὰ 
ψηφίζουν νόμους ἀντιχριστιανικοὺς καὶ 
νὰ ἐπιχειροῦν νὰ ἀποκόψουν παντελῶς 
τὴ νέα γενιὰ ἀπὸ τὶς ρίζες τῆς παραδόσε-
ώς μας. Μικροὶ καὶ ἄδειοι, ἀναμετρῶνται 
μὲ μιὰ παράδοση τρεισήμισι χιλιάδων 
χρόνων καταγεγραμμένης ἱστορίας, ποὺ 
κύριο χαρακτηριστικό της εἶχε τὴν πίστη 
καὶ τὴν προσευχή, καὶ τελευταῖα ζητοῦν, 
ἀσήμαντοι αὐτοί, νὰ καταργηθεῖ ἡ προσ-
ευχὴ στὰ σχολεῖα.

Τὴν ἴδια ὥρα εὐχάριστη ἔκπληξη μᾶς 
ἐπιφύλασσε ἡ ἐπανεμφάνιση τοῦ μεγά-
λου μας συνθέτη Σταμάτη Σπανουδά-
κη σὲ σειρὰ συναυλιῶν καὶ ἀντίστοιχων 
συν εντεύξεων. Ὁ κορυφαῖος δημιουργὸς 
μιλάει μὲ λόγια ξάστερα καὶ εἰλικρινή: 

(Δημοσιογράφος:) –Εἶστε ἀγανακτι σμέ-
νος; Διότι βλέπω ὅτι πλήττεται ὁ πολιτι-
σμός, ἄρα καὶ ὁ δικός σας ὁ κλάδος, ὁ δι-
κός σας ὁ τομέας…

(Σ. Σπανουδάκης:)  –Οὔτε μὲ  ἐνδιαφέ ρει 
ὁ κλάδος μου καὶ ὁ τομέας μου. Μὲ ἐνδια-
φέρει ὅτι πλήττεται ἡ ψυχὴ τῆς Ἑλ λάδας. 
Κι ἂν κάτι ἔχω νὰ πῶ, εἶναι νὰ μὴ φοβό-
μαστε. Γιατὶ καὶ ἡ Ἑλλάδα θὰ ἀν τέξει καὶ 
ἐμεῖς προσωπικὰ θὰ ἀντέξουμε ὁ καθέ-
νας μας… καὶ τὸ βασικότερο ἀπ᾿ ὅλα, 
ὄ    χι σχῆμα λόγου, ζεῖ Θεός· κι ὁ Θεός, ὁ 
Ὁ ποῖος εἶναι ἀπὸ πάνω μας, τὴν Ὀρθο-
δοξία δὲν τὴν ἀφήνει, διότι εἶναι ὀρθὴ 
δόξα...

Οἱ τρόποι ἀντιδράσεως δὲν εἶναι πολ-
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λοί. Δύο εἶναι: Ἢ γονατίζεις καὶ προσ-
εύχεσαι ἢ παίρνεις τὰ ὅπλα καὶ ἀρχί  -
ζεις καὶ πυροβολᾶς. Διαλέγετε καὶ παίρ-

νετε…
–Ἐσεῖς τί ἐπιλέγετε ἀπὸ τὰ δύο αὐτά;
–Τὴν προσευχή!
...Ἔχουν προσπαθήσει πάρα πολλὰ 

χρόνια νὰ μοῦ ἀπαγορεύσουν νὰ μιλάω γιὰ 
τὴ Σμύρνη, γιὰ τὸν Ἀλέξανδρο, γιὰ τὸ Μαρ-
μαρωμένο Βασιλιά… Δηλαδὴ ἐνῶ κάποιος 
θὰ πίστευε ὅτι οἱ ἐχθροὶ τῆς Ἑλλάδος βρί-
σκονται στὸ ἐξωτερικό, στὴν πραγματικό-
τητα οἱ ἐχθροὶ τῆς Ἑλλάδος εἶναι Ἕλληνες. 
Ἕλληνες καταστρέφουν τὴν Ἑλλάδα μας, 
ὄχι ξένοι…

–Τελευταία σας δουλειά… «Θέλω νά ᾿μαι 
πάντα μαζί σου»;

–«Θέλω νά ᾿μαι πάντα μαζί σου»… Βε-
βαί ως ἐγώ… – καὶ ὅσοι μὲ γνωρίζουν καὶ 
ξέ ρουν τί ἐννοῶ μὲ τοὺς στίχους μου… – 
Αὐτὸς μὲ τὸν ὁποῖο θέλω νά ᾿μαι πάντα 
μαζί, εἶναι ὁ Χριστός. 

–«Ὑπάρχει κρίση ψυχῶν», ἐπισημά νατε 
πρόσ φατα. Πῶς θεραπεύεται ἡ κρίση τῶν 
ψυχῶν κατὰ τὴ γνώμη σας, ὥστε νὰ ἀντι-
στραφεῖ τὸ κακὸ κλίμα; 

–Ἕνας εἶναι ὁ τρόπος, ὅπως μιὰ εἶναι ἡ 
νύχτα, μιὰ ἡ ἡμέρα, μία ἡ γέννηση καὶ ἕνας 
ὁ θάνατος. Ὁ Χριστός. Ὄχι ὡς φιλοσοφία 
ἢ θρησκεία, ἀλλὰ ὡς ἀπόλυτη, διαρκὴς καὶ 
σταθερὴ παρουσία δίπλα ἢ μέσα μας, τότε, 
τώρα καὶ γιὰ πάντα. Ἡ ἀγκαλιά, ποὺ ὅλα 
τὰ συγχωρεῖ καὶ πάντα περιμένει, δὲν κλεί-
νει ποτέ.

Εὖγε στὸ μεγάλο συνθέτη! Αὐτὴ εἶναι ἡ 
ἄλ λη, ἡ ἀληθινὴ Ἑλλάδα! Τὸ αὔριο, ἡ ἐλπί-
δα μας!

Στατιστικὴ ἐγκλημάτων
«Πρωτοφανὴ ἐκτίναξη τῶν δεικτῶν τῆς 

ἐγκληματικότητας ἀποτυπώνουν τὰ στατι-
στικὰ στοιχεῖα τοῦ ἀρχηγείου τῆς Ἑλληνικῆς 
Ἀστυνομίας γιὰ τὸ α΄ ἑξάμηνο τοῦ 2011 

ποὺ δόθηκαν πρόσφατα στ ὴ  δημοσιότητα. 
Ἡ αὔξηση  ἐντοπίζεται  κυρίως στὰ λεγόμενα 
ἐγκλήματα κατὰ  ἰδιοκτησίας (ληστεῖες, κλο-
πές, διαρρήξεις) ὡς συνέπεια τῆς διαρκῶς 
ἐπιδεινούμενης οἰκονομικῆς καὶ κοινωνικῆς 
κρίσης. Εἶναι  χα ρακτηριστικὸ ὅτι γιὰ πρώ-
τη φορὰ τὰ τελευταῖα  χρόνια στὶς περισσό-
τερες κατηγορίες  ἀδικημάτων ἡ τάση εἶναι 
αὐ   ξητικὴ καὶ ξεπερνᾶ σὲ  ὁρισμένες περι-
πτώσεις ἀκόμα καὶ τὸ 150%».  Εἰδικότερα: 
«Στὴν Ἀττικὴ ἡ μεγαλύτερη  ποσοστιαία 
αὔ      ξηση (266%) ἐντοπίζεται στὶς ληστεῖες 
σὲ βάρος ταχυδρομικῶν διανομέων καὶ ἀ    -
κολουθοῦν οἱ περιπτώσεις  διαρρήξεων ἱε  -
ρῶν ναῶν (180%) καὶ οἱ ληστεῖ  ες  κατοικιῶν, 
οἱ ὁποῖες κατέγραψαν  αὔξηση 117%. (...) 
Σο βαρὸ πλῆγμα ἔχει ὑποστεῖ τὸ  αἴσθημα 
ἀσφαλείας καὶ τῶν κατοίκων τῆς συμ πρω-
τεύουσας. Οἱ ληστεῖες  κατοικιῶν αὐξή-
θη καν κατὰ 150%, οἱ ἁρπαγὲς τσαντῶν 
ἀπὸ πεζούς, ἐπίσης κατὰ 150%» («Κα   -
θημερινὴ» 3-9-2011).

Ἂν καὶ δὲν διαθέτουμε ἄλλα σχετικὰ στοι-
χεῖα, μποροῦμε ἔμμεσα νὰ συμπεράνουμε 
ὅτι σὲ διάστημα δύο σχεδὸν αἰώνων ἐλεύ-
θερου πολιτικοῦ βίου ἡ Πατρίδα μας πα-
ρουσιάζει σήμερα τὴν πιὸ θλιβερὴ ἐπίδοση 
στὴν ἐγκληματικότητα, πράγμα καθόλου τι-
μητικὸ γιὰ ἕνα σύγχρονο εὐρωπαϊκὸ κρά-
τος. Ὁ φόβος καὶ ἡ ἀνασφάλεια ἔχουν γίνει 
μόνιμοι σύντροφοι πολλῶν μοναχικῶν ἀτό-
μων, ἰδίως ἡλικιωμένων, ἀνὰ τὴν Ἑλλάδα. 
Μάλιστα ὁ ἁπλὸς πολίτης διαπιστώνει ὅτι 
οἱ ἁρμόδιες διωκτικὲς ἀρχὲς δὲν ἐπαρκοῦν 
γιὰ νὰ ἀντιμετωπίσουν μὲ ἀπόλυτη ἐπιτυχία 
τὴν ἐξάρθρωση τῶν ὀργανωμένων κυκλω-
μάτων τοῦ ἐγκλήματος.  Λοιπόν, τί θὰ κά-
νουμε ὡς Ἕλληνες χριστιανοὶ στὴ ζοφε ρὴ 
αὐτὴ πραγματικότητα; Ὄχι μόνο δὲν πρέ-
πει νὰ ἀπελπισθοῦμε, ἀλλὰ μὲ σταθερὰ βή-
ματα νὰ ἐπιστρέψουμε στὴ θεάρεστη ζωὴ 
τῆς μετανοίας καὶ τῆς ἐξαρτήσεώς μας ἀπὸ 
τὸ ἅγιο θέλημα τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ μας. 
Παράλληλα μὲ θερμότητα ψυχῆς νὰ ζη-
τοῦμε τὸ θεῖο ἔλεος γιὰ ἐμᾶς καὶ τὸ χειμαζό-
μενο ἔθνος μας, ἀφοῦ «ὁ Θεὸς ἡμῶν κατα-
φυγὴ καὶ δύναμις» (Ψαλμ. με΄ [45] 2)!



«6ῦν δέ (Λάζαρος) ὧδε παρακαλεῖται, σὺ δὲ ὀδυνᾶσαι»

Ζηνοβίου καὶ Ζηνοβίας
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Ἦχος γ ωθινὸν Θ ῆς ρ ῆς Ϛ

e  ἶπεν ὁ Κύριος· ἄνθρωπός τις ἦν πλούσιος, καὶ ἐνεδιδύσκετο πορφύραν 
καὶ βύσσον εὐφραινόμενος καθ᾿ ἡμέραν λαμπρῶς. πτωχὸς δέ τις ἦν 
ὀνόματι Λάζαρος, ὃς ἐβέβλητο πρὸς τὸν πυλῶνα αὐτοῦ ἡλκωμένος καὶ 

ἐπιθυμῶν χορτασθῆναι ἀπὸ τῶν ψιχίων τῶν πιπτόντων ἀπὸ τῆς τραπέζης 
τοῦ πλουσίου· ἀλλὰ καὶ οἱ κύνες ἐρχόμενοι ἀπέλειχον τὰ ἕλκη αὐτοῦ. ἐγένε-
το δὲ ἀποθανεῖν τὸν πτωχὸν καὶ ἀπενεχθῆναι αὐτὸν ὑπὸ τῶν ἀγγέλων εἰς 
τὸν κόλπον ᾿Αβραάμ· ἀπέθανε δὲ καὶ ὁ πλούσιος καὶ ἐτάφη. καὶ ἐν τῷ ᾅδῃ 
ἐπάρας τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ, ὑπάρχων ἐν βασάνοις, ὁρᾷ τὸν ᾿Αβραὰμ 
ἀπὸ μακρόθεν καὶ Λάζαρον ἐν τοῖς κόλποις αὐτοῦ. καὶ αὐτὸς φωνήσας 
εἶπε· πάτερ ᾿Αβραάμ, ἐλέησόν με καὶ πέμψον Λάζαρον ἵνα βάψῃ τὸ ἄκρον 
τοῦ δακτύλου αὐτοῦ ὕδατος καὶ καταψύξῃ τὴν γλῶσσάν μου, ὅτι ὀδυνῶμαι 
ἐν τῇ φλογὶ ταύτῃ. εἶπε δὲ ᾿Αβραάμ· τέκνον, μνήσθητι ὅτι ἀπέλαβες σὺ τὰ 
ἀγαθά σου ἐν τῇ ζωῇ σου, καὶ Λάζαρος ὁμοίως τὰ κακά· νῦν δὲ ὧδε πα-
ρακαλεῖται, σὺ δὲ ὀδυνᾶσαι· καὶ ἐπὶ πᾶσι τούτοις μεταξὺ ἡμῶν καὶ ὑμῶν 
χάσμα μέγα ἐστήρικται, ὅπως οἱ θέλοντες διαβῆναι ἔνθεν πρὸς ὑμᾶς μὴ 
δύνωνται, μηδὲ οἱ ἐκεῖθεν πρὸς ἡμᾶς διαπερῶσιν. εἶπε δέ· ἐρωτῶ οὖν σε, 
πάτερ, ἵνα πέμψῃς αὐτὸν εἰς τὸν οἶκον τοῦ πατρός μου· ἔχω γὰρ πέντε 
ἀδελφούς· ὅπως διαμαρτύρηται αὐτοῖς, ἵνα μὴ καὶ αὐτοὶ ἔλθωσιν εἰς τὸν 
τόπον τοῦτον τῆς βασάνου. λέγει αὐτῷ ᾿Αβραάμ· ἔχουσι Μωϋσέα καὶ τοὺς 
προφήτας· ἀκουσάτωσαν αὐτῶν. ὁ δὲ εἶπεν· οὐχί, πάτερ ᾿Αβραάμ, ἀλλ᾿ ἐάν 
τις ἀπὸ νεκρῶν πορευθῇ πρὸς αὐτούς, μετανοήσουσιν. εἶπε δὲ αὐτῷ· εἰ Μω-
ϋσέως καὶ τῶν προφητῶν οὐκ ἀκούουσιν, οὐδὲ ἐάν τις ἐκ νεκρῶν ἀναστῇ 
πεισθήσονται.

Ὁ Λάζαρος «παρακαλεῖται» καὶ ὁ 
πλούσιος «ὀδυνᾶται». Ὁ ἕνας ἀπολαμ-
βάνει παρηγορία καὶ  ἀνακούφιση, ἀν-
έ κφραστη χαρὰ καὶ εὐφροσύνη. Ὁ ἄλ -
λος δοκιμάζει ἀφόρητη θλίψη καὶ ὀδύ-

νη, τρόμο καὶ φρίκη. Αὐτὲς οἱ δύο ἀντι-
θετικὲς καταστάσεις ἀντικατοπτρίζουν 
τὴν πραγματικότητα τῆς μετὰ θάνατον 
ζωῆς.

Εἶναι ἀλήθεια ὅτι πολλοὶ ἄνθρωποι, 
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προσκολλημένοι στὰ ὑλικὰ ἀγαθὰ καὶ 
τὶς ἐπίγειες ἀπολαύσεις, δὲν  πιστεύουν 
στὴ ζωὴ μετὰ θάνατον. «Ἐδῶ εἶναι ἡ 
Κόλαση, ἐδῶ κι ὁ Παράδεισος», φω-
νάζουν σαρκαστικά. Ὁ Κύριος Ἰησοῦς 
Χριστὸς ὅμως, χρησιμοποιώντας αὐτὴ 
τὴν πρωτότυπη καὶ πολὺ διδακτικὴ Πα-
ραβολή, μᾶς ἀποκάλυψε σαφῶς ὅτι ὑ    -
πάρχει ζωὴ μετὰ θάνατον. Ὑπάρχει καὶ 
Παράδεισος καὶ Κόλαση.

Τί εἶναι ὅμως ἡ Κόλαση καὶ τί ὁ Πα-
ράδεισος; Καὶ τί ὀφείλουμε ἐμεῖς νὰ κά-
νουμε; Νά τὸ θέμα ποὺ θὰ ἐξετάσουμε 
στὴν ὁμιλία μας αὐτή.

1. ",Λ�ΣB "�5 Π�E�Δ-5Σ,Σ
Παράδεισος καὶ Κόλαση λοιπόν. Ἀπὸ 

τὸ ἕνα μέρος εἶναι ἡ Κόλαση, τόπος ὀ -
δύνης ψυχικῆς καὶ μαρτυρίου αἰωνί-
ου. Αὐτὴ εἶναι ἡ «γέεννα», «τὸ πῦρ τὸ 
ἄσβεστον, ὅπου ὁ σκώληξ οὐ τελευτᾷ 
καὶ τὸ πῦρ οὐ σβέννυται» (Μάρκ. θ΄ 43-
44). Μέσα σ’ αὐτὸ τὸ «ἄσβεστον πῦρ» 
βρισκόταν ὁ πλούσιος καὶ ζητοῦσε ἔ  -
στω μία σταγόνα νεράκι γιὰ νὰ δρο-
σίσει τὴ γλώσσα του, ἀλλὰ οὔτε αὐτὸ 
δὲν μποροῦσε νὰ βρεῖ. Μέσα σ’ αὐτὴ 
τὴν κατάσταση τῆς ἀφόρητης ὀδύνης 
ὁ ἄνθρωπος βασανίζεται αἰωνίως ἀπὸ 
τὴν ἔνοχη συνείδησή του, ἡ ὁποία τὸν 
πλημμυρίζει μὲ τύψεις γιὰ τὶς ἁμαρτί-
ες του. Παράλληλα ὑποφέρει κι ἀπὸ τὰ 
πάθη του, ποὺ μένουν ἀνικανοποίητα, 
ἐπιτείνοντας τὰ αἰώνια βάσανά του.

Ἀπὸ τὸ ἄλλο μέρος εἶναι ὁ Παράδει-
σος, δηλαδὴ ἡ αἰώνια ζωὴ μέσα στὴν 
παρουσία τοῦ Θεοῦ, τοῦ Ὁποίου οἱ δί-
καιοι «ὄψονται τὸ πρόσωπον» (Ἀποκ. 
κβ΄ 4). Ἐκεῖ δηλαδὴ ὅπου θὰ βλέπουν 
τὸ πρόσωπο τοῦ Θεοῦ γεμάτο δόξα καὶ 
λαμπρότητα καὶ ἡ δόξα αὐτὴ θὰ ἀντικα-
τοπτρίζεται καὶ στοὺς ἴδιους, ὥστε νὰ 
λάμπουν «ὡς ὁ ἥλιος» (Ματθ. ιγ΄ 43). 

Στὸν Παράδεισο οἱ δίκαιοι θὰ ζοῦν συν-
τροφιὰ μὲ τοὺς ἀγγέλους καὶ τοὺς ἁγί-
ους καὶ αὐτὸ θὰ τοὺς χαρίζει ἀνάπαυ-
ση, χαρὰ καὶ εὐτυχία. Αὐτὸ δηλώνει 
ἡ ἔκφραση «εἰς τοὺς κόλπους Ἀβρα-
άμ». Μέσα στὴν ἀγκαλιὰ τοῦ Ἀβρα-
άμ, ποὺ ἦταν φίλος τοῦ Θεοῦ, πατέρας 
ὅλων τῶν πιστῶν στὸ Θεὸ ἀνθρώπων, 
ὑπάρχει ἡ ἀπέραντη εὐτυχία καὶ μακα-
ριότητα.

2. -56�5 Θ-D� -Π5Λ,ΓBΣ
Πῶς ὅμως καθορίζεται ἡ κατάσταση 

στὴν ὁποία θὰ βρεθοῦμε μετὰ θάνα-
τον; Τί εἶναι ἐκεῖνο ποὺ θὰ μᾶς ὁδηγή-
σει εἴτε στὴν αἰώνια κόλαση εἴτε στὴν 
αἰώνια εὐτυχία; Εἶναι ὁ τρόπος τῆς ζω-
ῆς μας στὸν κόσμο αὐτό. Ἂν ζοῦμε μιὰ 
ζωὴ ἀτομικιστικὴ καὶ ὑλιστική, ἀδιαφο-
ρώντας γιὰ τὶς ἐντολὲς τοῦ Θεοῦ, καὶ 
δὲν μετανοοῦμε, τότε στὴν ἄλλη ζωὴ 
θὰ ἔχουμε τὴν ἴδια τύχη μὲ τὸν πλού-
σιο τῆς Παραβολῆς. Ἂν ὅμως ἀγωνι-
ζόμαστε νὰ ζοῦμε ὅπως θέλει ὁ Θεός, 
ζητοῦμε ταπεινὰ τὸ ἔλεός του καὶ ὑπο-
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μένουμε μὲ πίστη τὰ δεινὰ αὐτῆς τῆς 
ζωῆς, ὅπως ὁ πτωχὸς Λάζαρος, τότε 
μὲ τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ θὰ ἀξιωθοῦμε νὰ 
ἀ    πολαύσουμε τὴν αἰώνια χαρὰ καὶ εὐ-
τυχία στοὺς κόλπους τοῦ Ἀβραάμ.

Τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ παροῦσα ζωὴ θὰ 
κρίνει τὸ αἰώνιο μέλλον μας φαίνεται 
ξεκάθαρα καὶ ἀπὸ τὴ διδασκαλία τοῦ 
Κυρίου περὶ τῆς ἡμέρας τῆς Κρίσεως. 
Ἐκεῖ ὁ δικαιοκρίτης Κύριος θὰ ἀνταμεί-
ψει τοὺς «εὐλογημένους τοῦ Πατρός» 
του γιὰ τὴν ἀγάπη ποὺ ἔδειχναν ἐνόσῳ 
ζοῦ σαν, ἐνῶ ἀντίθετα θὰ καταδικάσει 
«εἰς κόλασιν αἰώνιον» αὐτοὺς ποὺ ἔζη-
σαν ἐγωιστικά, ἀδιαφορώντας γιὰ τὸν 
συνάνθρωπό τους, καὶ παρέμειναν ἀ -
μετανόητοι (Ματθ. κε΄ 31-46). 

Ἄρα λοιπὸν ἀπὸ τὴν ἐπίγεια ζωή μας 
κρίνεται τὸ αἰώνιο μέλλον μας. Γι’ αὐτὸ 
καὶ ὁ ἀπόστολος Παῦλος μᾶς προειδο-
ποιεῖ αὐστηρά: «Μὴ πλανᾶσθε, Θεὸς 
οὐ μυκτηρίζεται· ὃ γὰρ ἐὰν σπείρῃ 
ἄνθρωπος, τοῦτο καὶ θερίσει» (Γαλ. ς΄ 
7). Κανένας δὲν μπορεῖ νὰ ἐξαπατήσει 
τὸν Θεὸ κατὰ τὴν ἡμέρα τῆς Κρίσεως. 
Ἐκεῖνο ποὺ θὰ σπείρει κάθε ἄνθρω-
πος, αὐτὸ καὶ θὰ θερίσει. Καὶ συνεχίζει: 
«Ἄρα οὖν ὡς καιρὸν ἔχομεν, ἐργαζώ-
μεθα τὸ ἀγαθὸν πρὸς πάντας» (στίχ. 
10). Συνεπῶς, ὅσο ζοῦμε ἀκόμη καὶ 
ἔχουμε καιρό, ἂς κάνουμε πρὸς ὅλους 
τὸ καλό.

❁   ❁   ❁
Ἡ σημερινὴ Παραβολὴ πρέπει νὰ μᾶς 

συγκλονίσει. Τὸ τραγικὸ  κατάντημα τοῦ 
πλουσίου ἀποτελεῖ ἕνα μήνυμα πρὸς 
ὅλους ὅσοι ζοῦν ἐπιπόλαια, ἀδια   φο  -
ρών τας γιὰ τὸ αἰώνιο μέλλον τους. Εἶ-
ναι καιρὸς λοιπὸν νὰ μετανοήσουμε! 
Νὰ ἐργαστοῦμε γιὰ τὴν αἰώνια σωτη-
ρίας μας. Τώρα! Πρὶν περάσουμε τὰ 
σύν ορα αὐτοῦ τοῦ κόσμου· διότι τότε 
θὰ εἶναι πλέον πολύ-πολὺ ἀργά...

✝ Εὐσταθίου Χ. ΜπάσταΕὐσταθίου Χ. Μπάστα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ 1940
 

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

✼   ✼   ✼

Νικολάου Π. ΒασιλειάδηΝικολάου Π. Βασιλειάδη 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
 
Τὸ βιβλίο αὐτὸ ξαναζωντανεύει μπροστά μας τὸ 

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

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



Στὸ βιβλίο τῶν «Ἀριθμῶν» τῆς Πα-
λαιᾶς Διαθήκης (ια΄ 23) ὑπάρχει ἡ 
ἑξῆς φράση: «Ἐβραχύνθη ὁ βρα-

χίων τοῦ Κυρίου;» Εἶναι μικρὸ τὸ χέρι 
μου γιὰ νὰ τὸ κάνω αὐτό; λέει ὁ Θεός. 
Μὲ τὴ φράση αὐτὴ φανερώνεται ἡ παν-
τοδυναμία τοῦ Θεοῦ. Τίποτε δὲν μπο-
ρεῖ νὰ ἐμποδίσει τὸν Θεὸ νὰ κάνει αὐτὸ 
ἢ ἐκεῖνο. Τὰ πάντα δύναται.

Ἂς δοῦμε ὅμως πῶς καὶ πότε εἶπε αὐ-
τὴ τὴ φράση ὁ Θεός. Οἱ Ἰσραηλίτες βρί-
σκονται στὸ ὄρος Σινᾶ, ἔχουν ἀναχω-
ρήσει γιὰ τὴ γῆ τῆς ἐπαγγελίας. Βαδί-
ζουν μέσα ἀπὸ ἔρημους τόπους. Ἀπὸ 
τὴν Αἴγυπτο ἔχουν ἀναχωρήσει πρὶν 
ἀπὸ δύο χρόνια περίπου. Τοὺς ὁδη-
γεῖ καὶ τοὺς προστατεύει ὁ Θεός. Ἡ πα-
ρουσία τοῦ Θεοῦ φανερώνεται διὰ τῆς 
νεφέλης. Εἶναι ὁδηγός τους ἡ νεφέλη· 
καθορίζει τὶς στάσεις καὶ τὴν ἐκκίνησή 
τους κάθε φορά. Τὴ νύχτα τοὺς φωτί-
ζει, τὴν ἡμέρα τοὺς σκεπάζει καὶ πάντο-
τε τοὺς προστατεύει ἀπὸ τοὺς ἐχθρούς 
τους. Προχωροῦν κατὰ φυλὲς καὶ κάθε 
φυλὴ συνοδεύεται ἀπὸ τὴ φρουρά της.

Σὲ κάποια περίσταση ὁ λαὸς ἔδειξε 
ἀπείθεια. Ὁ Θεὸς τοὺς τιμώρησε, ἔριξε 

φωτιὰ καὶ κάποιοι κάηκαν. Ὁ λαὸς κα-
τέφυγε τότε στὸ Μωυσῆ καὶ ὁ Μωυσῆς 
μὲ τὴν προσευχή του ζήτησε νὰ σταμα-
τήσει ἡ φωτιά. Καὶ πραγματικὰ ἡ φω-
τιὰ ἔσβησε. Ὁ τόπος αὐτὸς ὀνομάστη-
κε «ἐμπυρισμός».

Ὁ λαὸς συνεχίζει νὰ προχωρεῖ στὴν 
ἔρημο καὶ νὰ τρέφεται μὲ τὸ μάννα. Δὲν 
πέρασε πολὺς χρόνος ὅμως καὶ ὁ λαὸς 
ἄρχισε πάλι νὰ διαμαρτύρεται. Ὅταν οἱ 
Ἰσραηλίτες εἶχαν φύγει ἀπὸ τὴν Αἴγυ-
πτο, ἕνας ἀριθμὸς Αἰγυπτίων τοὺς ἀκο-
λούθησε, θέλησε νὰ ἀπολαύσει τὶς δω-
ρεὲς τοῦ Θεοῦ τους! Ἔχουν μεταφέρει 
ὅμως καὶ τὸν ψιθυρισμό τους, τὸ ἀνικα-
νοποίητό τους. Μιὰ γκρίνια, μιὰ μουρ-
μούρα διατρέχει τὸ στρατόπεδο ἀπὸ 
τὸ ἕνα στόμα στὸ ἄλλο: «Θὰ τρῶμε 
λοιπὸν ὅλο μάννα, ὅλο μάννα; Θέλου-
με νὰ φᾶμε καὶ κρέας!». Καὶ ἐπέμεναν 
στὸ αἴτημά τους κλαίγοντας. Θυμοῦνται 
τὴν Αἴγυπτο, τὰ ψάρια, τὰ σκόρδα, τὰ 
κρεμμύδια καὶ τὰ ἄλλα ἀγαθά της...

Ὁ Μωυσῆς ἀπελπίζεται καὶ ἀπευθύ-
νεται στὸ Θεό: «Μοῦ ἀνέθεσες, Τοῦ λέ-
ει, λαὸ δύσκολο καὶ σκληρό, ὑποφέρω. 
Πάρε με». Μίλησε ἔτσι ὁ Μωυσῆς μέσα 

Τὸ χέρι μου δὲν εἶναι ἀρκετό;
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στὴ δυσκολία του. Ἄλλωστε μὲ τὸν ἴδιο 
τρόπο μιλοῦσε πρὸς τὸν Θεό, μὲ ἁπλό-
τητα τοῦ ἔλεγε τὸν πόνο του, ὅπως θὰ 
τὰ ἔλεγε σὲ κάποιον φίλο του.

Καὶ ὁ Θεὸς δίνει ἀμέσως λύση. Λέει 
στὸν Μωυσῆ νὰ διαλέξει 70 ἄνδρες 
ἀπὸ τὶς φυλὲς τοῦ Ἰσραὴλ γιὰ νὰ τὸν 
βοηθοῦν στὴ διοίκηση. Τοῦ λέει ἀκό-
μη: «Ἅγνισε τὸν λαὸ καὶ αὔριο θὰ φᾶτε 
κρέας, ὄχι γιὰ μιὰ ἢ δυὸ μέρες ἀλλὰ γιὰ 
πολὺ καιρό, γιὰ ἕνα μήνα. Θὰ τρῶτε, 
θὰ τρῶτε κρέας συνέχεια νὰ χορτάσε-
τε. Θὰ βγεῖ κι ἀπὸ τὰ ρουθούνια σας.

Ἀκούγοντας αὐτὰ ὁ Μωυσῆς ἐκφρά-
ζει τὶς ἀντιρρήσεις του: «Θεέ μου, λέει, 
εἴμαστε μόνο οἱ ἄνδρες πολλὲς χιλιά-
δες λαοῦ, ἑξακόσιες χιλιάδες. Ἀκόμη 
καὶ ἂν σφάξουμε ὅλα τὰ ζῶα ποὺ ἔχου-
με δὲν φθάνουν οὔτε γιὰ μιὰ μέρα· καὶ 
Ἐσὺ μᾶς λὲς ὅτι θὰ μᾶς δώσεις κρέας 
γιὰ ἕνα μήνα!! 

Ἀπορεῖ πῶς θὰ γίνει αὐτὸ ποὺ λέει 
ὁ Θεός. Τὸ ἴδιο δὲν ἔκαναν καὶ οἱ μα-
θητὲς τοῦ Κυρίου ἀργότερα στὴν ἔρη-
μο, ὅταν χιλιάδες λαοῦ ἄκουγαν τὸ κή-
ρυγμά του καὶ ὅταν ὁ Χριστὸς τοὺς εἶπε 
νὰ δώσουν αὐτοὶ τροφὴ στὶς χιλιάδες 
τοῦ λαοῦ; Μὲ πέντε ψωμιὰ καὶ δύο ψά-
ρια, Τοῦ εἶπαν, μποροῦν νὰ φᾶνε τό-
σοι ἄνθρωποι; Ἦταν ὀλιγόπιστοι. Δὲν 
εἶχαν καταλάβει Ποιὸν εἶχαν μαζί τους. 
Αὐτὸ ἔδειχνε μὲ τὰ λόγια του αὐτὰ ὁ 
Μωυσῆς. Δὲν σκέφτηκε Ποιὸς ἦταν 
Αὐ  τὸς ποὺ τοῦ τὰ ἔλεγε. Καὶ πῆρε τὴν 
ἀπάντηση καὶ τὸ μάθημά του:

Ὅταν εἶπε στὸν Θεὸ πῶς θὰ τραφεῖ 
τόσος λαός, ὁ Θεὸς ἀπάντησε: «Μὴ 
χεὶρ Κυρίου οὐκ ἐξαρκέσει;». Δὲν εἶναι 
ἀρκετὴ ἡ δύναμή μου; Τώρα θὰ κατα-
λάβεις ὅτι ὁ λόγος μου θὰ γίνει πρα γμα-
τικότητα. Ξαφνικὰ σηκώθηκε  ἄνεμος 
καὶ ἔφερε στὸ στρατόπεδο τῶν Ἰσραη-
λιτῶν καὶ τὰ περίχωρα ὀρτύκια. Ἔπε-

σαν πλήθη πουλιῶν ποὺ μ’ αὐτὰ ἔφα-
γαν καὶ χόρτασαν οἱ ἑκατοντάδες χιλιά-
δες τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ. 

Γιατί ὅμως ἀνατρέξαμε σὲ τόσο πα-
λαιὰ ἱστορία; Θέλουμε νὰ ὑπογραμμί-
σουμε ὅτι ὁ Θεὸς ἀκούει τὸν πόνο καὶ 
τὰ ζητήματά μας καὶ μπορεῖ νὰ μᾶς 
 βοηθήσει. Ὁ ἱερὸς Αὐγουστῖνος χαρα-
κτηρίζει τὸ χέρι τοῦ Θεοῦ πανσθε νές 
(παν ίσχυρο). Καὶ ὁ Παπαδιαμάν της ὀ  -
νο μάζει τὸν Θεὸν «κρατάρχη τοῦ σύμ-
παντος».

Καὶ ἐμεῖς σήμερα στὴν Ἑλλάδα ζη τᾶ-
με ἀπὸ τὸν Θεὸ νὰ μᾶς προστατεύσει. 
Τὸ ζητᾶμε ἀπὸ τὸν Χριστό, τὴν Πανα-
γία μας, τοὺς Ἁγίους τῆς  Ἐκκλησίας 
μας. Θεέ μας, τὸ πρόβλημά μας δὲν 
εἶ ναι ἁπλῶς οἰκονομικό, εἶναι κυρίως 
πνευματικό. Σήκωσε τὸ χέρι σου τὸ 
παν τοδύναμο καὶ σκέπασε τὸ λαό σου, 
ὅ    πως τότε στὰ χρόνια τοῦ Μωυσῆ.

Ἡ Ἑλλάδα, Κύριε, εἶναι λαὸς δικός 
σου. Πόσες καὶ πόσες φο ρὲς τὴν ἔσω-
σες! Πεντακόσια  περίπου χρόνια σκλα-
βιᾶς· καὶ μόνο; Καὶ στὴν  περίοδο τῶν 
πολέμων καὶ στὴν περίοδο τῆς εἰ ρήνης. 

Κάποτε, Κύριε, εἶπες στὸν  Ἀβραὰμ 
ὅ   τι ἂν στὰ Σόδομα βρεθοῦν δέκα  πιστοὶ 
ἄνθρωποι δὲν θὰ καταστρέψω τὴν πό-
λη. Δέκα ἄνθρωποι πιστοί!  Σήμε ρα εἶ-
ναι ὄχι 10 ἢ 20 ἢ 40.  Ὑπάρχουν πλῆ -
θος Ἕλληνες ποὺ προσεύχονται σὲ Σέ -
να, στὴν Παναγία, στοὺς  Ἁγίους, ὑ   πάρ-
χουν πολλοὶ πιστοὶ ποὺ δέονται καὶ ζη-
τοῦν τὴ βοήθειά σου. Δὲν θὰ ἀ  κού σεις 
Σὺ ὁ Πανάγαθος καὶ Παντοδύναμος τὶς 
ἱκεσίες τους; 

Λοιπόν, ἀδελφοὶ Ἕλληνες, ἐμπιστο-
σύ νη στὴν παντοδυναμία τοῦ Θεοῦ, 
κα  ταφυγὴ μὲ πίστη σ’ Ἐκεῖνον καὶ ἔμ-
πρακτη μετάνοια, καὶ τότε θὰ δοῦμε καὶ 
πάλι πάνω στὰ πράγματα τὴν προστα-
σία του.



Ο   σο ἡ ἀνθρωπότητα θὰ κυλᾶ πε-
ρισσότερο στὸ βοῦρκο τῆς ἐξα-
χρειώσεως καὶ τῆς διαφθορᾶς –

καὶ αὐτὸ κατεξοχὴν τὸ παρατηροῦμε στὶς 
μέρες μας, μέρες ἀποκαλυπτικές, ποὺ 
προετοιμάζουν τὴν ἔλευση τοῦ Ἀντιχρί-
στου – τόσο συχνότερα ὁ χριστιανὸς θὰ 
βρίσκεται ἀντιμέτωπος μὲ πάσης φύσε-
ως σκάνδαλα. Σκάνδαλα οἰκονομικῆς 
φύσεως, ἠθικῆς· σκάνδαλα στὴν πολι-
τική, σκάνδαλα – δυστυχῶς – στὴν Ἐκ-
κλησία... Σκάνδαλα πολλὰ καὶ ποικίλα, 
ποὺ σήμερα, λόγῳ τῆς εὔκολης καὶ ἄμε-
σης πληροφορήσεως, γίνονται γνωστὰ 
στὴ στιγμὴ σὲ ὅλο τὸν κόσμο.

Ὁ Κύριος Ἰησοῦς μᾶς μίλησε ἐπανει-
λημμένως γιὰ τὸ θέμα αὐτὸ καὶ προεῖπε 
ὅτι θὰ ἔλθουν ὁπωσδήποτε στὸν κόσμο 
σκάνδαλα, λόγῳ τῆς ἐπικρατούσης δια-
φθορᾶς. «Ἀνάγκη γὰρ ἐλθεῖν τὰ σκάνδα-
λα», μᾶς εἶπε· καὶ ἐπιπλέον στράφηκε μὲ 
ἰδιαίτερη αὐστηρότητα καὶ ἀπειλὴ πρὸς 
ἐκεῖνον ποὺ γίνεται ἀφορμὴ νὰ σκανδα-
λίζονται ἄλλοι καὶ νὰ «σκοντάφτουν», νὰ 
κλονίζονται στὴν πίστη καὶ τὴν ἐνάρετη 
ζωή: «Οὐαὶ τῷ ἀνθρώπῳ ἐκείνῳ δι’ οὗ 
τὸ σκάνδαλον ἔρχεται» (Ματθ. ιη΄ 7).

Ἐπειδὴ ὅμως εἶναι βέβαιο ὅτι θὰ ἔλ-
θουν τὰ σκάνδαλα στὸν κόσμο, θὰ ἦταν 
σκόπιμο νὰ δοῦμε πῶς ὁ πνευματικὸς 
ἄνθρωπος ὀφείλει νὰ στέκεται μπροστὰ 
στὸ σκάνδαλο καὶ νὰ τὸ ἀντιμετωπίζει, 
ὥστε ὄχι μόνο βλάβη νὰ μὴν προέλθει 
ἀπὸ αὐτό, ἀλλὰ καὶ ὠφέλεια πνευματική.

Καταρχάς, καὶ προτοῦ ἔλθουμε στὴν 
ὑπόδειξη κάποιων πνευματικῶν μέσων 
πρὸς ἀποφυγὴν τοῦ  σκανδαλισμοῦ, 
πρέ  πει νὰ ποῦμε ὅτι ὁ σκανδαλισμὸς 
προ έρχεται συνήθως ἀπὸ ἔλλειψη στα-
θε ρότητος στὴν πνευματικὴ ζωή, ἀπὸ 
ἀδύνατη πίστη ἢ ἐνδεχομένως ἀπὸ κά-
ποια φυσικὴ εὐαισθησία. Πολλοὶ δηλα-

δὴ θὰ βρεθοῦν νὰ ποῦν – καὶ ὄχι ἀβά-
σιμα: «Ἐὰν οἱ ὑψηλὰ ἱστάμενοι ζοῦν καὶ 
ἐνεργοῦν ἔτσι, γιατί κι ἐγὼ νὰ μὴ ζήσω 
μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο;». Καὶ ἂν μάλιστα τὸ 
σκάνδαλο προέρχεται ἀπὸ ἀνθρώπους 
τῆς Ἐκκλησίας, τότε εἶναι ἐνδεχόμενο 
ὁρισμένοι ἀδύνατοι στὴν πίστη ἀδελφοὶ 
νὰ ὁδηγηθοῦν στὸ συμπέρασμα ὅτι τὸ 
Εὐαγγέλιο εἶναι ἀνεφάρμοστο στὶς ἡμέ-
ρες μας!...

Βέβαια στὶς περιπτώσεις αὐτές – τὸ 
εἴπαμε ἤδη – ἡ εὐθύνη τοῦ σκανδαλί-
ζοντος εἶναι τεράστια. Ὁ Κύριος μίλησε 
γιὰ μυλόπετρα στὸ λαιμό!... (βλ. Ματθ. 
ιη΄ 6). Ἀλλ’ ὅμως καὶ ὁ σκανδαλιζόμενος 
ἔχει ἕνα χρέος: νὰ φροντίσει ὥστε μὲ τὴ 
χάρη τοῦ Θεοῦ τὸ εὐαίσθητο δενδρύλ -
λιο τῆς πίστεώς του νὰ τὸ κάνει δένδρο 
γερὸ μὲ βαθιὲς ρίζες.

Ἂς ἀναρωτηθοῦμε: Πόσα χρόνια εἴμα-
στε στὴν Ἐκκλησία, ζοῦμε τὴν πνευμα-
τική, τὴ μυστηριακὴ ζωή; Δικαιολογεῖται 
μετὰ ἀπὸ τόσα χρόνια νὰ βρισκόμαστε 
ἀκόμα σὲ νηπιακὴ πνευματικῶς ἡλικία; 
Δὲν ἔπρεπε ἤδη νὰ εἴχαμε ἀνδρωθεῖ; 

Πάντως, ἀκόμα καὶ στὴν περίπτωση 
ποὺ ἔτσι ἔχουν τὰ πράγματα, ἂς μάθου-
με ποτὲ νὰ μὴν αἰτιώμεθα τὸν σκανδα-
λίζοντα, ὅτι δηλαδὴ αὐτὸς φταίει. Ὁ χρι-
στιανὸς δὲν θὰ πεῖ: «μὲ  σκανδάλισε», 
ἀλ  λὰ θὰ πεῖ: «σκανδαλίστηκα», θὰ ἀπο-
δώσει δηλαδὴ στὸν ἑαυτό του τὴν εὐ-
θύνη, μὲ τὴν ἔννοια «πόσο ἀσθενὴς εἶ  -
μαι!», καὶ θὰ φροντίσει στὸ ἑξῆς νὰ μὴ 
σκαν δαλίζεται.

Χρέος δηλαδὴ τοῦ ἀνθρώπου ποὺ θέ-
λει νὰ εἶναι πνευματικός, ἀληθινὸς χρι-
στιανός, εἶναι νὰ φτάσει νὰ μὴ σκανδαλί-
ζεται, ὅ,τι κι ἂν δεῖ μπροστά του. Ὁ ἑρμη-
νευτὴς Ζιγαβηνὸς στὸ λόγο τοῦ Χριστοῦ 
«ἀνάγκη ἐλθεῖν τὰ σκάνδαλα», παρα-
τηρεῖ: «Οὐκ ἀνάγκη δὲ σκανδαλισθῆναι 

Μπροστὰ στὸ σκάνδαλοΜπροστὰ στὸ σκάνδαλο



τοὺς σπουδαίους». Δὲν εἶναι ἀ -
νάγκη νὰ σκανδαλισθοῦν οἱ ὥρι-
μοι χριστιανοί. «Τὸ μὲν γὰρ ἐλθεῖν 
τὰ σκάνδαλα οὐκ ἔστιν ἡμέτερον· 
τὸ δὲ μὴ σκανδαλισθῆναι πάντως 
ἡμέτερον». Τὸ νὰ ἔλθουν τὰ σκάν-
δαλα δὲν εἶναι στὸ χέρι μας· τὸ νὰ 
μὴ σκανδαλισθοῦμε ὅμως ἀπὸ 
αὐτά, αὐτὸ εἶναι ὁπωσδήποτε στὸ 
χέρι μας.

Προκειμένου λοιπὸν νὰ ἀντέ-
χου με στὰ σκάνδαλα, ἐκτὸς ἀπὸ 
τὴν ἐνδυνάμωση τῆς πίστεώς μας, 
ποὺ ἤδη ἀναφέραμε καὶ γιὰ τὴν 
ὁποία πρέπει νὰ προσευχόμαστε, 
ὅπως καὶ οἱ ἅγιοι Ἀπόστολοι, μὲ 
τὰ λόγια «πρόσθες ἡμῖν πίστιν» 
(Λουκ. ιζ΄ 5), θὰ μᾶς βοηθήσουν 
καὶ κάποια ἄλλα μέσα:

Καταρχὰς τὸ νὰ καλλιεργοῦμε 
τὴν ταπείνωση. Ὁ ταπεινὸς ἄν-
θρωπος ἀσχολεῖται μὲ τὸν ἑαυτό 
του, προκειμένου νὰ τὸν γνωρίσει 
ἀληθινὰ καὶ νὰ τὸν καθαρίσει ἀπὸ 
τὰ διάφορα πάθη, ποὺ τὸν ἐνο-
χλοῦν. Γι’ αὐτὸ καὶ δὲν «σκαλίζει» 
μὲ περιέργεια τὴ ζωὴ τῶν ἄλλων. 
Ἀλλὰ καὶ ὅταν κάτι γίνεται φανε-
ρό, δὲν ἀφήνει τὴν ἐνασχόληση 
μὲ τὸν ἑαυτό του καὶ τὶς ἀδυναμί-
ες του, προκειμένου νὰ στραφεῖ μὲ 
ἐξεταστικὴ διάθεση στὶς ἀδυνα  μί ες 
τῶν ἄλλων.

Ἐπιπλέον εἶναι πολὺ  βοηθητικὸ 
τὸ νὰ καλλιεργοῦμε τὸν καλὸ λο-
γισμὸ γιὰ ὅ,τι βλέπουμε καὶ ἀκοῦ-
με γύρω μας. Εἶναι γνωστὸ τὸ πα-
ράδειγμα ἀπὸ τὸ «Γεροντικὸ» τοῦ 
μοναχοῦ ἐκείνου ποὺ ἐπισκέφθη-
κε δύο κελλιὰ ἀδελφῶν. Τὸ πρῶτο 
ἦταν πολὺ καλὰ  τακτοποιημένο, 
ἐνῶ τὸ δεύτερο τελείως ἀκατάστα-
το. Καὶ στὶς δύο περιπτώσεις χά-
ρηκε ὁ μοναχός, θαύμασε καὶ εὐ-
χαρίστησε τὸν Θεό, λέγοντας στὴν 

πρώτη· «κοίτα πόσο εὔτακτος εἶ ναι ὁ ἀδελφός, 
καὶ μέσα του καὶ ἔξω του», καὶ στὴ δεύτερη· «ὁ 
ἀδελφὸς εἶναι τόσο δοσμένος στὴν προσευχή, 
ὥστε δὲν τοῦ μένει χρόνος νὰ τακτοποιήσει τὸ 
κελλί του». Καὶ στὶς δύο περιπτώσεις ὠφέλεια 
πνευματικὴ ἀποκόμισε.

Ὁπωσδήποτε ἡ ἀγάπη πρὸς τὸν  πλησίον, 
αὐτὴ ποὺ δίδαξε ὁ Κύριος, αὐτὴ εἶναι ποὺ μᾶς 
ἀπαλλάσσει καὶ ἀπὸ τὸν σκανδαλισμό. Ἡ ἀγά-
πη, ἡ ὁποία «οὐ λογίζεται τὸ κακόν...  πάντα 
στέγει» (Α΄ Κορ. ιγ΄ 5, 7)· ὅλα τὰ καλύπτει, ὅ  -
πως ἡ φιλόστοργη μάννα τὰ σφάλματα τῶν 
παιδιῶν της. Τὰ καλύπτει, χωρὶς ὅμως νὰ τὰ 
ἀμνηστεύει. Οἱ Ἅγιοι πονοῦν οἱ ἴδιοι καὶ μετα-
νοοῦν οἱ ἴδιοι γιὰ τοὺς ἁμαρτάνοντες, γιατὶ νιώ-
θουν συνυπεύθυνοι γιὰ τὴν ἁμαρτία ποὺ ἐπι-
τελεῖται στὸν κόσμο. 

Τελικὰ «ἀνάγκη ἐλθεῖν τὰ σκάνδαλα» στὸν 
κόσμο, καὶ ὁ Θεὸς τὰ ἀνέχεται καὶ τὰ ἐπιτρέπει, 
διότι καὶ αὐτὰ ἀκόμη μποροῦν νὰ προαγάγουν 
καὶ νὰ ἀναδείξουν τὴν εὐσέβεια καὶ τὴν πνευ-
ματικότητα τῶν δικῶν του. «Τὰ γὰρ  σκάνδαλα 
καὶ διεγείρει καὶ ὀξυτέρους ποιεῖ καὶ ἀκονᾷ»· τὰ 
σκάνδαλα ξυπνοῦν καὶ μᾶς κάμνουν ἀγωνιστι-
κότερους καὶ ἀποφασιστικότερους στὴν πνευ-
ματικὴ ζωή (ἱερὸς Χρυσόστομος).

...Ὅσους τὰ ἀντιμετωπίζουν μὲ ἀληθινὴ 
πνευ ματικὴ θεώρηση.
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Ο ὔτε δυὸ λεπτὰ τῆς ὥρας δὲν ἀ   -
πεῖχε τὸ σπιτάκι τους ἀπὸ τὴ θά-
λασσα. Ἦταν γλυκὸ ἐκεῖνο τὸ 
ἀ      πόγευμα καὶ ἡ Κατερίνα βγῆκε 

λίγο νὰ περπατήσει στὴν ἀμμουδιά. Τὰ 
τρία παιδιά της ἔπαιζαν στὴν αὐλὴ τοῦ 
σπιτιοῦ τους ἀμέριμνα.

Κάθισε σ’ ἕνα ὑψωματάκι κι  ἀτένιζε 
τὸ πέλαγος. Ἥσυχα τὰ κύματα φιλοῦ-
σαν τὴν ἀκρογιαλιὰ κι οἱ χρυσακτίνες 
τοῦ ἥλιου συντρόφευαν στὰ παιχνίδια 
τους μερικὰ ψαροπούλια. Πόσο ἤρεμα 
ἦταν ὅλα γύρω! Γαλήνη βασίλευε στὴν 
πλάση.

Ἡ καρδιὰ τῆς Κατερίνας ὅμως ἦταν 
γεμάτη κύματα, ποὺ δὲν ἔλεγαν νὰ κο-
πάσουν. Τὰ σκέφτεται ὅλα καὶ βουρ-
κώνουν τὰ μάτια της. Ποιὸς τὸ περίμε-
νε νὰ ἐξελιχθοῦν ἔτσι τὰ πράγματα!

Μὲ τί ὄνειρα ἔκαναν τὸν Γάμο τους μὲ 

τὸν Χρῆστο! Χρυσὸς ἄνθρωπος ὁ ἄν-
τρας της. Καλόγνωμος.  Κουβαλητής. 
Ποτὲ δὲν ἔλεγε ὄχι. Δὲν θυμᾶται νὰ μά-
λωσαν κάποτε. Τί χαρὲς ἔκανε, ὅταν 
ἦλ θαν στὸν κόσμο τὸ ἕνα μετὰ τὸ ἄλλο 
τὰ τρία παιδιά τους! Τί τραπέζια στὰ 
βαφτίσια τους! Ἄξιος δουλευτής! Πάντα 
γεμάτο τὸ σπίτι τους! Δὲν τοὺς ἔλειψε 
τίποτε ποτέ!

Καὶ τώρα; Πῶς διαλύθηκαν τώρα ὅ  -
λα; Πῶς τοὺς φθόνησε ὁ Σατανᾶς καὶ 
χάθηκε ἀπὸ δίπλα της τὸ ταίρι της; Κά-
θεται καὶ σκέφτεται μήπως ἔφταιξε σὲ 
κάτι ἡ ἴδια, μὰ δὲν βρίσκει τίποτε. Κά-
ποιο ἀερικό, μονολογεῖ, πέρασε ἀνά-
μεσά μας καὶ ὁ ἄντρας μου ξελογιάστη-
κε. Μέσα σὲ λίγες μέρες ἔγινε ἄλλος 
ἄνθρωπος. Ξέχασε καὶ ἀγάπες καὶ γυ-
ναίκα καὶ παιδιὰ καὶ ἀκολούθησε μιὰ 
Αὐστραλέζα καὶ πέταξε γιὰ τὴν Αὐστρα-

Γύρισε
ὁ ἄσωτος πατέρας

Ἀληθινὴ ἱστορία



431ΑΡΙΘ. 2031, 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011

λία. Ὢ Θεέ μου! Τί συμφορὰ βρῆκε τὸ 
σπίτι μας! Τί μοῦ ἦταν γραφτὸ νὰ πάθω 
ἡ ἁμαρτωλή! Πῶς ἔσβησε τόσο σύντο-
μα ἡ οἰκογενειακή μου εὐτυχία!

Τὰ δάκρυά της μούσκευαν σχεδὸν 
τὴν ἄμμο στὰ πόδια της.

–Καὶ τώρα τί κάνουμε; συνέχισε ν’ 
ἀναρωτιέται. Πέρασαν πέντε  χρόνια ἀ     -
πὸ τότε ποὺ ἔφυγε, καὶ δὲν ἔχουμε κα-
μιὰ εἴδησή του. Τὰ παιδιὰ ζητοῦν τὸν 
πατέρα τους. Ἐγὼ δὲν βάζω ἄλλον ἄν -
 τρα στὸ σπίτι  μου. Μὲ τὴ βοήθεια τοῦ 
Θεοῦ θὰ ἀγωνιστῶ νὰ σηκώσω τὸν 
σταυρό μου καὶ θὰ ἀναθρέψω ὅσο κα -
 λύτερα μπορῶ τὰ βλαστάρια μου. Τὴν 
Ἐκκλησία μου καὶ τὶς καλές φίλες ποὺ 
γνώρισα στὸν Ὀρθόδοξο Σύλλογο τῆς 
πόλεώς μας, δὲν πρόκειται νὰ τὰ  ἀφή-
σω ποτέ. Ὅσο γιὰ τὸν Χρῆστο δὲν θὰ 
πά ψω νὰ προσεύχομαι νὰ τὸν ἐλεήσει 
καὶ νὰ τὸν φωτίσει ὁ Θεός...

Πέρασαν χρόνια ἀπὸ τότε. Ὁ σεβά-
σμιος ἐφημέριος, στὸν ὁποῖο ἐξομολο-
γήθηκε τὸ οἰκογενειακὸ δράμα της, τὴ 
βοήθησε ψυχικά, ὥστε νὰ ἀντιμετωπί-
σει χριστιανικὰ τὴ δοκιμασία της. Καὶ ἡ 
ὑπεύθυνη τοῦ Συλλόγου τους φρόντι-
σε καὶ τῆς βρῆκε μιὰ καλὴ δουλειά, γιὰ 
νὰ βγάζει τὰ ἔξοδα τῆς οἰκογενείας της. 

Τὰ παιδιά της μεγάλωσαν μὲ τὸν και-
ρό, σπούδασαν σὲ Τεχνικὲς Σχολὲς 
καὶ βρῆκαν δουλειὲς σὲ δυὸ ἐργοστά-
σια. Ἦταν τίμιοι καὶ ἐργατικοὶ νέοι καὶ 
τοὺς ἐκτιμοῦσαν οἱ ἐργοδότες τους. Ὅ    -
λα πήγαιναν καλά. Τὴν καρδιὰ τῆς Κα -
τερίνας ὅμως τὴν ἔτρωγε ὁ καημὸς τοῦ 
Χρήστου. Τώρα ποὺ μεγάλωσαν τὰ 
παιδιά της τοὺς φανέρωσε μὲ τρόπο 
τὴν ἀλήθεια καὶ γιὰ τὸν πατέρα τους. 
Μέ χρι τώρα τοὺς μιλοῦσε κάπως ἀόρι-
στα, ἀλλὰ πάντα μὲ σεβασμὸ καὶ ἀγά-
πη. Τοὺς ἔκανε μάλιστα λόγο σ’ ἕνα 
βραδινὸ τραπέζι τους καὶ γιὰ τὴν καλὴ 

καρδιά του καὶ γιὰ τὸ πόσο τοὺς ἀγα-
ποῦσε καὶ πόσο τοὺς φρόντιζε. 

–Μὰ τότε γιατί μᾶς ἄφησε, μάννα; 
ρώ  τησε ὁ νεότερος ἀπότομα.

–Παρασύρθηκε, παιδί μου, παρασύρ- 
θηκε ἀπὸ τὸν Διάβολο. Ἐγὼ δὲν ἔπαψα 
νὰ τὸν ἀγαπάω καὶ νὰ προσ εύχομαι 
γιὰ τὴν ψυχή του. Σᾶς παρακαλῶ πολὺ 
νὰ προσεύχεστε καὶ σεῖς γιὰ τὸν πατέ-
ρα σας. Αὐτὸς σᾶς ἔφερε στὴ ζωή. Ὅ,τι 
κι ἂν ἔκανε, δὲν παύει νὰ εἶναι ὁ πατέ-
ρας σας.

–Ἂς ἀλλάξουμε κουβέντα, μάννα, εἶ-
πε ὁ μεγαλύτερος κοφτά.

–Καλά, παιδί μου. Μόνο σᾶς παρα-
καλῶ νὰ προσεύχεστε στὸν Θεὸ γιὰ 
τὴν ψυχή του...

Τρία χρόνια μετά, Κυριακὴ  μεσημέ -
ρι. Ἡ μάννα μὲ τὰ τρία παλληκάρια της 
τρῶνε τὸ μεσημεριανό τους φαγητό, τὸ 
καλομαγειρεμένο ἀπ’ ἐκείνη. Καὶ ξα  -
 φνικὰ χτυπάει τὸ κουδούνι τῆς ἐξώ-
πορτας. Σηκώνεται ν’ ἀνοίξει ὁ μεγαλύ-
τερος.

–Τί θέλετε, κύριε;
–Εἶναι μέσα ἡ κυρία Αἰκατερίνη Π...;
–Μάλιστα... Μητέρα, σὲ ζητεῖ  κάποιος 

ἡλικιωμένος κύριος. Μοῦ φαίνεται τα-
λαιπωρημένος πολύ.

Ἡ μάννα πλησιάζει στὴν πόρτα. Βλέ-
πει προσεκτικὰ τὸν ἐπισκέπτη, ἀντικρί-
ζει τὸ βλέμμα του καὶ φωνάζει σαστι-
σμένη: 

–Ἐσύ εἶσαι, Χρῆστο; Δὲν πιστεύω στὰ 
μάτια μου! Πῶς ἔγινες ἔτσι, χριστια νέ 
μου; Ἔλα μέσα, ἄνθρωπέ μου!

–Μιλᾶς ἀλήθεια, Κατερίνα; Θέλεις νὰ 
ξαναμπῶ στὸ σπίτι;

–Ἔλα, σοῦ εἶπα! Κόπιασε! Τρῶμε μὲ 
τὰ παιδιά. Κάθισε νὰ φᾶς καὶ σὺ μαζί 
μας.

–Ντρέπομαι ποὺ σᾶς βλέπω, Κατερί-
να. Αὐτὰ εἶναι τὰ παιδιά σου; 
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–Αὐτὰ ποὺ βλέπεις καὶ σὲ βλέπουν 
ἀπορημένα. Εἶναι τὰ παιδιά μας!

–Κάποτε ποὺ ἐπέστρεψε ὁ ἄσωτος 
υἱός, τὸν δέχτηκε ὁ πατέρας του.Τώρα 
ποὺ ἐπιστρέφει ὁ ἄσωτος πατέρας, θὰ 
τὸν δεχτοῦν τὰ παιδιά του; Πάντως δὲν 
ἀξίζω νὰ λέγομαι πατέρας σας, παιδιά!

–Μὴ λὲς τέτοια πράγματα, ἄντρα μου. 
Ἀρκεῖ ποὺ γύρισες καὶ πάλι κοντά μας. 
Ὅλα θὰ διορθωθοῦν!

–Πέθανε αὐτὴ ποὺ μὲ ξελόγιασε. Ἔ  -
βγαλα πολλὰ λεφτά, μὰ δὲν ἡσύχαζα. 
Τὸ κακὸ ποὺ σᾶς ἔκανα μὲ βασάνιζε 
συνέχεια. Μαράζωσα. Ἔγινα ἀσθματι-
κὸς καὶ ἄλλα καὶ ἄλλα πολλά. Καὶ τε-
λικὰ ἀποφάσισα νὰ γυρίσω νὰ πέσω 
στὰ πόδια σου, Κατερίνα, καὶ στὰ πό-
δια τῶν παιδιῶν μας καὶ νὰ σᾶς ζητή-
σω συγγνώμη πρὶν πεθάνω. Ἂν θέλε-
τε, θὰ μείνω, ἂν ὄχι, θὰ πάρω τὰ μάτια 
μου νὰ φύγω καὶ νὰ χαθῶ. Τὶς βαλίτσες 
μου τὶς ἄφησα στὸ ξενοδοχεῖο.

Τὰ τελευταῖα του λόγια τὰ εἶπε κλαί-
γοντας. Σιγὴ ἁπλώθηκε στὸ δωμάτιο. 
Ἡ μάννα καὶ τὰ παιδιὰ τὸν κοίταζαν 
συγ κλονισμένοι καὶ ἀμίλητοι γιὰ λίγα 
λεπτά.

–Χρῆστο μου, ἔσπασε τὴ σιωπὴ ἡ 
Κατερίνα, ὅλα αὐτὰ τὰ χρόνια προσευ-
χόμασταν γιὰ σένα. Ἄλλος ἄντρας δὲν 

μπῆκε στὸ σπίτι μας, ἄντρα μου. Τὸ 
στεφάνι μας τὸ κράτησα τιμημένο. Ἐδῶ 
εἶναι καὶ τὸ δικό σου στεφάνι. Ἐδῶ εἶναι 
τὸ σπίτι σου, Χρῆστο. Ἀφοῦ μετάνιω-
σες καὶ γύρισες κοντά μας, μεῖνε μαζί 
μας καὶ ὅλα θὰ διορθωθοῦν. Ὁ Θεὸς 
εἶναι μεγάλος. Δέχεται αὐτὸν ποὺ με-
τανοεῖ ἀληθινά. Τί λέτε ἐσεῖς, παιδιά 
μου; 

–Συμφωνοῦμε μαζί σου, μάννα, εἶπαν 
μὲ τρεμάμενη φωνὴ ὅλοι τους. Τὸν πα-
τέρα μας τὸν θέλουμε!

Τὰ πράγματα ἐξελίχθηκαν ὁμαλά. Ἡ 
Κατερίνα ὁδήγησε τὴν ἄλλη  ἑβδομάδα 
τὸν Χρῆστο στὸν ἔμπειρο Πνευματικό 
της, ὁ ὁποῖος τὸν βοή θησε νὰ συναι-
σθανθεῖ βαθύτερα τὸ μεγάλο παράπτω-
μά του καὶ μετὰ ἀπὸ κάποιες συ χνὲς 
ἐξομολογήσεις τοῦ ἐπέτρεψε καὶ νὰ 
κοινωνήσει ὕστερα ἀπὸ ἀρκετὸ διά-
στημα. Κοινώνησαν μάλιστα ὅλοι μα ζὶ 
οἰκογενειακῶς σὲ μιὰ θεία Λειτουρ γία 
ποὺ τὴν ἐτέλεσε ὁ Πνευματικός τους γι’ 
αὐτούς, γιὰ νὰ εὐχαριστήσουν τὸν Θεὸ 
γιὰ τὴν ἐπιστροφὴ τοῦ ἄσωτου πατέρα. 
Ἔνιωθαν ὅλοι τους εὐτυχισμένοι.

Καὶ ὕστερα ἀπὸ πέντε μῆνες ἤρεμος 
ὁ Χρῆστος παρέδωσε τὴν ψυχή του μέ-
σα στὶς φροντίδες καὶ στὴν ἀγάπη τῆς 
γυναίκας του καὶ τῶν παιδιῶν του.


