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Κ άθε φορὰ ποὺ ἄλλαζε ὁ χρόνος, 
εὐ        φρόσυνα συναισθήματα κυριαρ-
χοῦσαν στὶς ψυχές μας. Νέο ἔτος, 

νέες εὐκαιρίες, νέοι ἀγῶνες. Εὐχὲς θερ-
μές, ἐλπίδες γιὰ τὸ καλύτερο. Καὶ ὅλοι πα-
λεύαμε νὰ κερδίσουμε τὴ μάχη, νὰ εὐτυ-
χήσουμε, νὰ χαροῦμε δυναμικὰ τὴ μεγά-
λη εὐκαιρία τῆς ζωῆς.

Ὅμως φέτος ἡ κατάσταση τῆς πατρίδας 
μας καὶ ὅλου τοῦ κόσμου γενικότερα, δὲν 
δικαιολογεῖ αἰσιοδοξία. Βαριὰ σύννεφα 
καλύπτουν τὸν ὁρίζοντά μας, ἀνησυχίες 
πολλὲς καὶ δικαιολογημένες ἐκφράζον-
ται γιὰ τὸ αὔριο, δυσοίωνες οἱ προοπτι-
κές. Ποῦ πορευόμαστε; Πῶς θὰ ζήσου-
με; Ποῦ θὰ στηρίξουμε τὶς ἐλπίδες μας, ἂν 
ἔχουν μείνει κάποιες;

Σ’ αὐτὴ τὴν κρίσιμη καμπὴ τῆς  ἱστορίας 

μας, σ’ αὐτὴ τὴ νέα στροφὴ τοῦ χρόνου, 
ἀκούγεται ἀφυπνιστικὴ ἡ φωνὴ τοῦ ἀπο-
στόλου Παύλου, ποὺ σημαίνει συναγερ-
μὸ στὶς ψυχές μας: «Ἰδοὺ νῦν καιρὸς εὐ-
πρόσδεκτος, ἰδοὺ νῦν ἡμέρα σωτηρίας» 
(Β΄ Κορ. ς΄ 2). Ἰδοὺ τώρα εἶναι καιρὸς κα-
τάλληλος, τώρα εἶναι ἡμέρα σωτηρίας.

Τί ἐννοεῖ ὁ θεόπνευστος Ἀπόστολος; 
Ποιὸ εἶναι αὐτὸ τὸ «τώρα» γιὰ τὸ ὁποῖο 
μιλάει;

Ὁ λόγος του ἀναφέρεται στὸν χρόνο 
τῆς παρούσης ζωῆς. Τώρα, λέγει, εἶναι ὁ 
κα  τάλληλος καιρός, ὁ εὐπρόσδεκτος ἀπὸ 
τὸν Θεό, διότι μὲ εὐχαρίστηση δέχεται 
τὶς προσπάθειες ποὺ κάνουμε στὴ διάρ-
κειά του. Τώρα εἶναι ὁ χρόνος ὁ εὐπρόσ-
δεκτος καὶ ἀπὸ μᾶς, ποὺ τὸν δεχόμαστε 
εὐχαρίστως γιὰ νὰ τὸν ἀξιοποιήσουμε.  ➙
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Τώρα εἶναι ἡμέρα σωτηρίας. Τώρα, στὴ 
διάρκεια τῆς παρούσης ζωῆς, ἔχει ὁ κα-
θένας μας τὴν εὐκαιρία νὰ ἐργασθεῖ γιὰ 
τὴ σωτηρία του, γιὰ τὴν ἀπόλαυση τῆς 
χαρᾶς τοῦ Παραδείσου στὴν αἰωνιότη-
τα. Διότι τώρα μποροῦμε νὰ ἀκούσου-
με καὶ νὰ δεχθοῦμε τὸ λυτρωτικὸ μήνυ-
μα τοῦ Εὐαγγελίου. Τώρα μποροῦμε νὰ 
ἀπολαύσουμε μέσα στὴν Ἐκκλησία μὲ 
τὰ ἱερὰ Μυστήρια πλούσια τὴ Χάρη τοῦ 
Θεοῦ, ποὺ μᾶς ἐνισχύει στοὺς ἀγῶνες 
μας. Τώρα μποροῦμε νὰ ἐργασθοῦμε τὸ 
καλὸ καὶ νὰ μετανοήσουμε γιὰ τὸ κακό, 
τὶς παραλείψεις τῶν καθηκόντων μας, 
τὴν ἁμαρτωλὴ ζωή μας. Σήμερα δίνον ται 
οἱ εὐκαιρίες. Τὸ αὔριο δὲν γνωρίζουμε ἂν 
θὰ εἶναι στὰ χέρια μας. Οὔτε τὴν ἑπόμενη 
ὥρα δὲν εἴμαστε βέβαιοι πὼς θὰ βρισκό-
μαστε στὴ ζωή. Δὲν γνωρίζουμε μήπως 
ξαφνικὰ δεχθοῦμε τὴν κλήση γιὰ τὴν ἀνα-
χώρηση. Εἶναι τόσο ρευστὰ τὰ πράγματα 
αὐτῆς τῆς ζωῆς, ὥστε δὲν μποροῦμε νὰ 
ἀναβάλουμε γιὰ αὔριο τὶς πιὸ σημαντικὲς 
καὶ ἐπείγουσες ὑποθέσεις μας, ποὺ ἀπὸ 
τὴ διαχείρισή τους ἐξαρτᾶται ἄμεσα ἡ πο-
ρεία μας στὴν αἰωνιότητα.

Καὶ ἂν ἀκόμη ἀναβάλουμε γιὰ αὔριο, 
καὶ αὐτὸ μᾶς δοθεῖ, πῶς γνωρίζουμε ὅτι 
θὰ ἔχουμε αὔριο τὴ διάθεση νὰ κάνουμε 
αὐτὸ ποὺ παραλείψαμε σήμερα, καὶ ὅτι ἡ 
σημερινή μας ὀλιγωρία δὲν θὰ ἔχει ρίξει 
ἀκόμη περισσότερο τὸ ζῆλο καὶ τὴν ἀγω-
νιστικότητά μας αὔριο; Ἀλλὰ καὶ ἂν αὐτὸ 
δὲν συμβεῖ, κάθε ἀπώλεια μιᾶς εὐκαιρίας 
στὸ σήμερα, δὲν ἀνταλλάσσεται αὔριο. 
Διότι ἡ κάθε μέρα περνᾶ χωρὶς νὰ ἐπι-
στρέφει, καὶ ἡ περιφρόνηση τῶν εὐκαι-
ριῶν ποὺ μᾶς δίνει ὁ Θεὸς δὲν μένει ἀτι-
μώρητη.

«Ἰδοὺ νῦν καιρὸς εὐπρόσδεκτος, ἰδοὺ 
νῦν ἡμέρα σωτηρίας». Τώρα εἶναι ὁ κα-
τάλληλος χρόνος νὰ ἐργασθοῦμε γιὰ τὴ 
σωτηρία μας. Ἡ εἴσοδος στὸ νέο ἔτος 
πρέπει νὰ ἀνανεώσει τὸ ζῆλο μας γιὰ 
περισσότερο ἀγώνα, καθὼς μᾶς θυμίζει 

ὅτι ἡ ζωὴ προχωρεῖ πρὸς τὸ τέλος, καὶ 
ἂν δὲν πετύχουμε τὴ σωτηρία μας τώρα, 
ὅταν ἀναχωρήσουμε ἀπὸ τὸν κόσμο, τὴν 
χάνουμε γιὰ πάντα.

Ἀλλὰ τὴν ἀποστολικὴ προτροπὴ τὴν 
ἀκοῦμε διαφορετικὰ αὐτὲς τὶς μέρες, ποὺ 
μὲ ὀδύνη ζοῦμε μιὰ μεγάλη ἐθνικὴ ταπεί-
νωση, ποὺ βλέπουμε νὰ καταρρέουν τὰ 
πάντα, νὰ χρεωκοποῦν ὅλα τὰ συστή-
ματα, νὰ ἀπομυθοποιεῖται ἡ πολιτική, νὰ 
ἀποδεικνύονται ψεύτικοι οἱ θεοὶ τοῦ κό-
σμου, καὶ πρῶτος ὁ μαμωνάς, τὸ χρῆμα! 
Τώρα εἴμαστε ταπεινωμένοι, φτωχότεροι, 
ἀπελπισμένοι ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους, πε-
πεισμένοι γιὰ τὴν ἀδυναμία τους. Τώρα 
βλέπουμε πόσο εὔθραυστα εἶναι τὰ στη-
ρίγματα τοῦ κόσμου, πόσο ἀναξιόπιστοι 
οἱ ἄρχοντές του, πόσο ρευστὸ τὸ χρῆμα 
του. Καὶ καταλαβαίνουμε τὸ λάθος ποὺ 
κάναμε νὰ ἐμπιστευθοῦμε σὲ ἀνθρώπους 
τὴ ζωή μας, νὰ στηρίξουμε στὰ ὑλικὰ 
ἀγαθὰ τὴν εὐτυχία μας, νὰ αἰσθανόμαστε 
δυνατοὶ στὴν ἀφθονία καὶ ἀσφαλεῖς στὴν 
καλοπέρασή μας.

Ξεχάσαμε τὴν ἀληθινὴ εὐτυχία καὶ χά-
σαμε τὴν ψυχή μας, γιατὶ μέσα στὴν 
εὐδαιμονιστικὴ παραζάλη καὶ στὸν ὑλι-
στικὸ παραλογισμό μας χάσαμε τὸν Θεό 
μας.

Νέος χρόνος! Τόσο διαφορετικὸς ἀπὸ 
τοὺς προηγούμενους! Μὲ στέρηση καὶ 
πόνο. Μὲ πολλὲς δυσκολίες καὶ ἀντιξοό-
τητες. Γιὰ ἐκείνους ὅμως ποὺ θέλουν νὰ 
σκέπτονται μὲ νηφαλιότητα καὶ νὰ κρί-
νουν ὀρθά, εἶναι ἕνας χρόνος ποὺ θέτει 
ἐνώπιόν μας ἕνα πρωταρχικὸ καθῆκον: 
νὰ σκεφθοῦμε ξανὰ τὸν σκοπὸ τῆς ζωῆς 
μας καὶ νὰ τὸν ὑπηρετήσουμε μὲ συνέ-
πεια, ἐπιστρέφοντας σ’ Αὐτὸν ποὺ εἶναι 
ἡ μόνη ἐλπίδα μας καὶ ἡ παρηγοριά μας, 
ὁ ἀληθινὸς καὶ ἀσύλητος πλοῦτος μας, τὸ 
αἰώνιο καὶ ἀδιάσειστο θεμέλιο τῆς ζωῆς 
μας, ὁ ἕνας καὶ μόνος ἀληθινὸς Θεός.

«Ἰδοὺ νῦν καιρὸς εὐπρόσδεκτος, ἰδοὺ 
νῦν ἡμέρα σωτηρίας».



«Mχρι καταντ�σωμεν οἱ π�ντες... εἰς ἄνδρα τλειον,
εἰς μτρον ἡλικ$ας τοῦ πληρ'ματος τοῦ (ριστοῦ» 

Βρισκόμαστε στὴν ἀρχὴ τοῦ νέου ἔ   τους 
ποὺ μᾶς χαρίζει ἡ ἀγαθότητα τοῦ Θεοῦ· 
καὶ ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία πολὺ ἐπίκαιρα 
τοποθετεῖ σήμερα, Κυριακὴ με  τὰ τὰ Φῶ-
τα, μία ἀποστολικὴ περικοπὴ ἀπὸ τὴν 
πρὸς Ἐφεσίους ἐπιστολή, ὅπου ἀνάμεσα 
στὰ ἄλλα ὁ ἀπόστολος Παῦλος ἀναφέρει 
τὸ πλέον σημαντικὸ ἔργο ποὺ ἔχουμε νὰ 
ἐπιτελέσουμε ὅλοι οἱ χριστιανοὶ κατὰ τὸ 
διάστημα τῆς ἐπίγειας ζωῆς μας: νὰ γί-
νουμε τέλειοι, ἔχοντας ὡς πρότυπο τὴν 
ἀρετὴ καὶ τὴν ἁγιότητα τοῦ Κυρίου Ἰη-
σοῦ: «Μέχρι καταντήσωμεν οἱ πάντες... 
εἰς ἄνδρα τέλειον, εἰς μέτρον ἡλικίας τοῦ 
πληρώματος τοῦ Χριστοῦ».  

Ἂς δοῦμε λοιπὸν γιατί ὁ Θεὸς μᾶς καλεῖ 

νὰ γίνουμε τέλειοι καὶ τί σημαίνει πρακτικὰ 
τὸ νὰ ἀγωνιζόμαστε γιὰ τὴν τελειότητα. 

1. ) βασικὸς προορισμός μας
Ἡ Ἁγία Γραφὴ μᾶς πληροφορεῖ ὅτι ὁ 

Θε ὸς ἔπλασε τὸν ἄνθρωπο «κατ’  εἰκόνα» 
καὶ «καθ’ ὁμοίωσίν» του, δηλαδὴ λογικὸ 
καὶ ἐλεύθερο καὶ μὲ σκοπὸ νὰ ὁμοιάσει 
σ’ Αὐτὸν κατὰ τὴν ἀρετὴ καὶ ἁγιότητα, 
ὅ    σο αὐτὸ εἶναι δυνατὸν στὸν πεπερασμέ-
νο ἄνθρωπο (Γεν. α΄ 26). Δὲν  πλάσθηκε 
ἐξαρχῆς τέλειος ὁ ἄνθρωπος ἀλλὰ μὲ ἔμ-
φυτη τὴ διάθεση γιὰ τὸ ἀγαθὸ καὶ τὴν τε-
λειότητα. Κι αὐτὸ διότι ἔπρεπε κι ὁ ἴ     διος 
νὰ συμβάλει μὲ τὴ δική του  θέληση καὶ 
τὸν προσωπικό του ἀγώνα. Ἐνῶ ὅμως ὁ 

  δελφοί, ἑνὶ ἑκάστῳ ἡμῶν ἐδόθη ἡ χάρις κατὰ τὸ μέτρον τῆς δωρεᾶς τοῦ Χρι-
στοῦ. διὸ λέγει· ἀναβὰς εἰς ὕψος ᾐχμαλώτευσεν αἰχμαλωσίαν καὶ ἔδωκε δόμα-
τα τοῖς ἀνθρώποις. τὸ δὲ ἀνέβη τί ἐστιν εἰ μὴ ὅτι καὶ κατέβη πρῶτον εἰς τὰ 

κατώτερα μέρη τῆς γῆς; ὁ καταβὰς αὐτός ἐστι καὶ ὁ ἀναβὰς ὑπεράνω πάντων 
τῶν οὐρανῶν, ἵνα πληρώσῃ τὰ πάντα. καὶ αὐτὸς ἔδωκε τοὺς μὲν ἀποστόλους, 
τοὺς δὲ προφήτας, τοὺς δὲ εὐαγγελιστάς, τοὺς δὲ ποιμένας καὶ διδασκάλους, 
πρὸς τὸν καταρτισμὸν τῶν ἁγίων εἰς ἔργον διακονίας, εἰς οἰκοδομὴν τοῦ σώμα-
τος τοῦ Χριστοῦ, μέχρι καταντήσωμεν οἱ πάντες εἰς τὴν ἑνότητα τῆς πίστεως καὶ 
τῆς ἐπιγνώσεως τοῦ υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, εἰς ἄνδρα τέλειον, εἰς μέτρον ἡλικίας τοῦ 
πληρώματος τοῦ Χριστοῦ.

ΚΥΡΙΑΚΗ 8 IANOYAΡΙΟΥ
(Μετὰ τὰ Φῶτα)

Γεωργίου Χοζεβίτου, 
Δομνίκης ὁσίας
Ἦχος πλ. α΄ -  Ἑωθινὸν Η΄

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Ἐφεσ. δ΄ 7-13

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ
Ματθ. δ΄ 12-17
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ἄνθρωπος εἶχε αὐτὴ τὴ δυνατότητα γιὰ 
πρόοδο καὶ τελείωση, ἡ πτώση του στὴν 
ἁμαρτία τὸν ἔβαλε σὲ ἀντίθετη τροχιά‧ 
πρὸς τὰ κάτω. Ἡ ροπὴ πρὸς τὸ κακὸ ἔγι-
νε δεύτερη φύση του καὶ θὰ ἦταν ἀδύνα-
το νὰ ἐπιτύχει τὸν ἀρχικὸ προορισμό του, 
ἂν δὲν ἐπενέβαινε ὁ ἴδιος ὁ Θεὸς μὲ τὸ 
πάνσοφο σχέδιό του γιὰ τὴ σωτηρία τοῦ 
ἀνθρώπινου γένους. 

Γι’ αὐτὸν ἀκριβῶς τὸ σκοπὸ ἔστειλε τὸν 
Υἱό του καὶ σαρκώθηκε. Ὁ Υἱὸς καὶ  Λόγος 
τοῦ Θεοῦ προσέλαβε τὴν ἀνθρώπινη φύ-
ση, γιὰ νὰ τὴν ἁγιάσει καὶ νὰ τὴ σώσει. Μὲ 
τὴ ριζικὴ αὐτὴ ἀνακαίνιση τῆς  ἀνθρώπινης 
φύσεως στὸ πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ ὁ ἄν -
θρωπος μπορεῖ καὶ πάλι νὰ βρεῖ τὸν ἀρ -
χι κὸ προορισμό του, δηλαδὴ τὸ δρόμο 
πρὸς τὴν τελειότητα σύμφωνα καὶ μὲ τὸ λό  -
γο τοῦ Κυρίου: «ἔσεσθε ὑμεῖς τέλειοι, ὥ σ -
περ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς τέ-
λειός ἐστι», τὸ ὁποῖο σημαίνει νὰ ἀγωνίζε-
στε γιὰ νὰ γίνετε τέλειοι, ὅπως εἶναι τέλειος 
καὶ ὁ οὐράνιος Πατέρας σας (Ματθ. ε΄ 48).  

  
2. /γώνας γιὰ τὴν τελειότητα
Τί σημαίνει ὅμως πρακτικὰ νὰ προχω-

ροῦμε πρὸς τὴν τελειότητα γιὰ νὰ φθά-
σουμε «εἰς μέτρον ἡλικίας τοῦ πληρώμα-
τος τοῦ Χριστοῦ»;

Σημαίνει νὰ ἀγωνιζόμαστε μὲ πρότυπο 
τὸν Κύριο Ἰησοῦ Χριστὸ γιὰ νὰ Τὸν μιμη-
θοῦμε στὶς ἅγιες ἀρετές του καὶ μάλιστα 
στὴν ἀγάπη, ποὺ ἀποτελεῖ τὸ «πλήρω-
μα τοῦ νόμου» (Ρωμ. ιγ΄ 10). Ἂς ποῦμε 
ἕνα παράδειγμα: Ἴσως ἐμεῖς δὲν ἀδικοῦ-
με τοὺς ἄλλους, δὲν θέλουμε ὅμως κι οἱ 
ἄλλοι νὰ μᾶς φέρονται ἄσχημα. Κι εἶναι 
σωστὸ καὶ δίκαιο αὐτό. Τὸ ἀνώτερο καὶ 
ἁγιότερο ὅμως εἶναι, ἀκόμα κι ὅταν οἱ ἄλ -
λοι μᾶς ἀδικοῦν, ἐμεῖς νὰ τοὺς συγχωροῦ-
με καὶ νὰ τοὺς ἀγαποῦμε‧ ἀντὶ νὰ τοὺς ἐκ  -
δικούμαστε, νὰ τοὺς  εὐεργετοῦμε! Ἄλλο 
παράδειγμα: Εἶναι φυσικὸ κι  ἀνθρώπινο 
νὰ ἀγαποῦμε αὐτοὺς ποὺ μᾶς ἀγαποῦν. 
Αὐτὴ ὅμως εἶναι ἀτελὴς ἀγάπη. Ἡ  τέλεια 

ἀγάπη ἀπαιτεῖ νὰ ἀγαποῦμε ἀκόμη καὶ 
τοὺς ἐχθρούς μας! Σ’ αὐτὸ μᾶς καλεῖ ὁ 
Θε  ός. Παρόμοια κλίμακα ὑπάρχει σὲ κά-
θε ἀρετὴ καὶ καλούμαστε νὰ ἀγωνιζόμα-
στε διαρκῶς γιὰ ν’ ἀνεβαίνουμε σταδιακὰ 
τὰ σκαλοπάτια της. 

Βέβαια εἶναι ἀδύνατον νὰ  ἐπιτύχουμε ὁ  -
ποιαδήποτε πρόοδο στὸν ἀγώνα γιὰ τὴν 
πνευματική μας τελείωση μὲ μόνες τὶς 
πτωχές μας δυνάμεις. Ἔχουμε ἀνάγκη 
ἀ    πὸ τὴ Χάρη τοῦ Θεοῦ, ἡ ὁποία προσφέ-
ρε ται πλούσια μέσα στὴν ἁγία μας Ἐκκλη-
σία. Ἤδη μὲ τὸ ἅγιο Βάπτισμα ἀναγεννη-
θήκαμε πνευματικὰ καὶ  ὁπλιστήκαμε μὲ τὴ 
θεία Χάρη γιὰ νὰ νικοῦμε τὴ ροπὴ πρὸς 
τὴν ἁμαρτία, ποὺ συνεχίζει – ἐξασθενημέ-
νη βέβαια – νὰ  ὑπάρχει μέσα μας. Ἑνω-
μένοι πλέον μὲ τὸν  Χρι στὸ διὰ τῶν ἁγί-
ων  Μυστηρίων μποροῦμε νὰ προχω-
ροῦμε στὴν ὁδὸ τῆς   τελειότητος. Ἰδιαίτε-
ρα ἐνισχυτικὴ στὴν πορεία μας αὐ τὴ εἶναι 
ἡ τακτικὴ συμμετοχή μας στὸ  Μυ στήριο 
τῆς ἱερᾶς  Ἐξομολογήσεως καὶ προ      παν-
τὸς στὴ θεία Κοινωνία, ἡ ὁποία, σύμ φω-
 να μὲ τὶς Εὐχὲς τῆς Ἐκκλησίας μας, μᾶς 
βοηθεῖ «εἰς διόρθωσιν βίου καὶ ἀσφάλει-
αν‧ εἰς αὔξησιν ἀρετῆς καὶ τελειότητος». 

❁  ❁  ❁
Εἶναι πράγματι συγκλονιστικὸ νὰ σκέ-

πτεται κανεὶς τὸ ὕψος στὸ ὁποῖο τὸν  καλεῖ 
ὁ Θεὸς γιὰ ν’ ἀνεβεῖ... Τὸ «μέτρον ἡ λι  κίας 
τοῦ πληρώματος τοῦ Χριστοῦ»! Αὐ      τὸς 
εἶναι ὁ σκοπὸς τῆς ὑπάρξεώς μας. Ὄχι ἁ    -
πλῶς νὰ ἐπιβιώσουμε. Ὄχι ἁπλῶς νὰ ζοῦ -
με σὰν «καλοὶ ἄνθρωποι», ποὺ δὲν ἐνο  -
χλοῦμε τοὺς ἄλλους γύρω μας. Ἀλλὰ νὰ 
ἀποκτήσουμε τὶς ἀρετὲς τοῦ Χριστοῦ καὶ 
νὰ γίνουμε κοινωνοὶ τῆς ἁγιότητός του.

Ἡ νέα χρονιὰ ποὺ ἀρχίζει εἶναι μιὰ εὐ-
καιρία γιὰ νὰ ἐπαναπροσδιορίσουμε τοὺς 
στόχους μας. Νὰ θέσουμε σὲ  πρώτη προ-
τεραιότητα τὸν πνευματικὸ καταρτι σμό 
μας, τὴ συνειδητὴ συμμετοχή μας στὴ 
ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας, τὸν ἀγώνα μας γιὰ 
τὴν ἀρετὴ καὶ τὴν τελειότητα!



Πρὶν ὁ Χριστός μας ἀρχίσει τὴ δη-
μόσια δράση του, μᾶς πληροφο-
ροῦν καὶ οἱ τέσσερις Εὐ   αγγελιστὲς 

ὅτι προηγήθηκε ἡ δράση καὶ τὸ προφητικὸ 
κήρυγμα τοῦ Τιμίου Προδρόμου. Καὶ ποιὸ 
ἦταν τὸ κήρυγμά του; Ἐγώ, ἔλεγε, εἶμαι μιὰ 
φωνὴ ποὺ φωνάζει στὴν ἔρημο τοῦ κό-
σμου: «Ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν Κυρίου, εὐθεί-
ας ποιεῖτε τὰς τρίβους αὐτοῦ» (Λουκ. γ΄ 14).

Ἑτοιμάστε τὸ δρόμο γιὰ νὰ ἔλθει ὁ Χρι-
στός, κάντε ἴσια τὰ μονοπάτια γιὰ νὰ περά-
σει. Ἀνοῖξτε δρόμο στὶς καρδιές σας, γιὰ νὰ 
περάσει ὁ Κύριος. 

Πολλὲς φορὲς οἱ ἄνθρωποι προβληματι-
ζόμαστε καὶ ἀποροῦμε. Γιατί δὲν αἰσθανό-
μαστε τὴν παρουσία τοῦ Θεοῦ μέσα μας; 
Τί φταίει; Γιατί δὲν ἔρχεται ὁ Θεὸς στὴ ζωή 
μας;

Ἔχουμε ἄραγε σκεφθεῖ ποτὲ ὅτι γιὰ νὰ 
πάει κανεὶς κάπου, πρέπει νὰ ὑπάρχει δρό-
μος; Γιὰ ν’ ἀνεβοῦμε σὲ κάποιο βουνό, γιὰ 
νὰ διασχίσουμε κάποιο δάσος, θὰ πρέπει 
νὰ ὑπάρχει μονοπάτι, δρόμος, διάβαση. 
Ἰδιαιτέρως μάλιστα ὅταν μιὰ περιοχὴ εἶναι 
δύσβατη, τραχιά, ἀπόκρημνη κι ἐπικίνδυνη. 
Ὅταν δὲν ὑπάρχει μονοπάτι, τότε δὲν ριψο-
κινδυνεύουμε νὰ διασχίσουμε τὴν περιοχὴ 
αὐτή. Διότι κινδυνεύουμε ἢ νὰ χαθοῦμε ἢ νὰ 
πέσουμε σὲ γκρεμούς.

Γιὰ νὰ πάει λοιπὸν κανεὶς κάπου, πρέ πει 
νὰ ὑπάρχει δρόμος. Καὶ γιὰ νὰ ἔλθει ὁ Θεὸς 
στὴν ψυχή μας, πρέπει νὰ ὑπάρχει δρό-
μος. Νά λοιπὸν γιατί δὲν ἔρχεται ὁ Θεὸς 
στὴ ζωή μας. Διότι δὲν ὑπάρχει μέσα μας 
ὁ δρόμος γιὰ νὰ περάσει ὁ Θεός. Ἡ ψυχή 
μας εἶναι γεμάτη ἀβυσσαλέες χαράδρες καὶ 
βουνὰ ἀπροσπέλαστα, ἐμπόδια ἀδιαπέρα-
στα. Πoῦ νά ’ρθεῖ ὁ Θεός! Πῶς νὰ μπεῖ στὰ 
χάη τῆς καρδιᾶς μας κι ἀπὸ ποῦ νὰ διαβεῖ;

Στὰ παλιότερα χρόνια, ὅταν οἱ ἄνθρωποι 
ἤθελαν νὰ ὑποδεχθοῦν κάποιον βασιλιά, 
ἴσιωναν, καθάριζαν καὶ στόλιζαν τὸ δρόμο 
ἀπὸ τὸν ὁποῖο θὰ περνοῦσε. Αὐτὸ πρέπει 
νὰ κάνουμε κι ἐμεῖς. Ἐμεῖς μάλιστα καλού-

μαστε νὰ ὑποδεχθοῦμε ὄχι κάποιον 
ἐπίγειο ἄρχοντα ἀλλὰ τὸν βασιλέα 
ὅλης τῆς κτίσεως. Στέκεται ὁ Κύρι-
ος ἔξω ἀπὸ τὴ θύρα τῆς ψυχῆς μας 
καὶ κτυπᾶ. Ζητιανεύει κατὰ κάποιον 
τρόπο τὴν ἀγάπη μας. Θέλει νὰ πο-
ρευθεῖ στοὺς δρόμους τῆς ζωῆς 
μας. Ἐμεῖς ὅμως τὸν ἐμποδίζουμε 
στὴν πορεία του. Διότι ὁ δρόμος τῆς 
ψυχῆς μας εἶναι δύσβατος, γεμάτος 
χαράδρες καὶ γκρεμούς, ἐξογκώμα-
τα καὶ ἐμπόδια. 

Τί λοιπὸν πρέπει νὰ κάνουμε; Μᾶς 
ἀπαντᾶ ὁ Τίμιος Πρόδρομος: «Πᾶσα 
φάραγξ πληρωθήσεται καὶ πᾶν ὄρος 
καὶ βουνὸς ταπεινωθήσεται» (Λουκ. 
γ΄ 5). Κάθε χαράδρα νὰ γεμίσει καὶ 
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κάθε βουνὸ νὰ χαμηλώσει, γιὰ νὰ γίνει 
τὸ ἔδαφος τῆς ψυχῆς μας  ὁμαλό, νὰ ἰ   -
σιώσει· νὰ καθαρίσει ἀπὸ πέτρες κι ἀγ -
κάθια. 

Τί σημαίνει ὅμως αὐτὸ στὴν  πράξη; 
Ποιὲς εἶναι οἱ χαράδρες καὶ ποιὰ τὰ 
βου νὰ τῆς ψυχῆς μας; Χαράδρες εἶναι 
τὰ πνευματικὰ χάσματα ποὺ ἔχουμε μέ  -
σα μας, οἱ ἐλλείψεις τῶν ἀρετῶν. Καὶ 
βουνὰ εἶναι οἱ ὄγκοι τοῦ ἐγωισμοῦ καὶ 
τῶν παθῶν μας. 

Ὀφείλουμε λοιπὸν νὰ ἰσιώσουμε τὸ ἔ  -
δαφος τῆς ψυχῆς μας. Δηλαδὴ πρῶτα 
νὰ ἐπισημάνουμε τὰ πάθη καὶ τὶς ἀδυνα-
μίες μας καὶ νὰ ἀγωνισθοῦμε νὰ τὰ περι-
ορίσουμε, νὰ τὰ ἐξαλείψουμε. Νὰ ἰσοπε-
δώσουμε τὰ βουνὰ τοῦ ἐγωισμοῦ, νὰ πε-
τάξουμε μακριὰ τοὺς ὄγκους τῆς σκλη-
ρότητας. Νὰ καθαρίσουμε τὶς ψυχές μας 
ἀπὸ κάθε κακία. Καὶ κατόπιν νὰ δοῦμε 
ποιὰ εἶναι τὰ πνευματικὰ χάσματα ποὺ 
ὑπάρχουν μέσα μας. Ποιὲς ἀρετὲς μᾶς 
λείπουν. Μᾶς λείπει ἡ ἀγάπη, ἡ ταπείνω-
ση, ἡ ὑπομονή, ἡ καλοσύνη... 

Θὰ πρέπει λοιπὸν νὰ στολίσουμε τὸ 
δρόμο τῆς ψυχῆς μας μὲ τὶς ἀρετὲς αὐ  -
τές. Ἔτσι ἡ ὁδὸς τοῦ Κυρίου θὰ  γίνει 
βατή, εὐθεία, λεωφόρος. Καθὼς θὰ πά-
ψουν νὰ ὑπάρχουν ἐμπόδια καὶ κενά, ἡ 
ὁδὸς τῆς ψυχῆς μας θὰ εἶναι ἕτοιμη νὰ 

ὑποδεχθεῖ τὸν βασιλέα τῶν ὅλων γιὰ νὰ 
κυβερνήσει τὴ ζωή μας.

Πῶς ὅμως θὰ γίνουν ὅλα αὐτά; Ἐμεῖς 
εἴμαστε ἀνίκανοι νὰ διανοίξουμε τοὺς 
δρόμους τῆς ψυχῆς μας. Γι’ αὐτὸ θὰ πρέ-
πει καθημερινὰ καὶ ἀσταμάτητα νὰ πα-
ρακαλοῦμε τὸν Κύριο νὰ κάνει Ἐκεῖνος 
τὴ διάνοιξη. Ἐμεῖς νὰ Τοῦ  προσφέρουμε 
τὴ διάθεσή μας καὶ τὸν ἀγώνα μας. Καὶ 
νὰ Τὸν ἱκετεύουμε Αὐτὸς νὰ ἐνεργήσει 
μέσα μας. Διότι Αὐτὸς «ἐστιν ὁ ἐνεργῶν 
ἐν ἡμῖν καὶ τὸ θέλειν καὶ τὸ ἐνεργεῖν 
ὑπὲρ τῆς εὐδοκίας» (Φιλιπ. β΄ 13). Ὁ 
Θεὸς δηλαδὴ ἐργάζεται μέσα μας καὶ τὸ 
νὰ θέλουμε καὶ τὸ νὰ ἐνεργοῦμε τὸ ἔργο 
τῆς σωτηρίας μας. Αὐτὸν λοιπὸν νὰ πα-
ρακαλοῦμε νὰ μᾶς χαρίσει μετάνοια. 
Νὰ γκρεμίσει τοὺς ἐγωισμούς μας καὶ 
τὰ ἄλλα πάθη μας καὶ νὰ μᾶς γεμίσει μὲ 
τὶς χάριτές του. Κι ἀφοῦ σκηνώσει μέσα 
μας, νὰ μεταμορφώσει τὴ ζωή μας. 

Ἔτσι ὥστε Αὐτὸς νὰ κυριαρχεῖ στὶς 
σκέψεις μας, στὶς ἐπιθυμίες μας, στὶς ἀ  -
ποφάσεις μας, στὰ λόγια μας, στὶς ἐνέρ-
γειές μας. Αὐτὸς νὰ πορεύεται στὴν ψυ-
χή μας καὶ νὰ ἀκτινοβολεῖ τὸ φῶς του. 
Καὶ μεῖς νὰ προγευόμαστε ἀπ’ αὐτὴ τὴ 
ζωὴ τὸν Παράδεισο. Αὐτὴν τὴν ἐμπειρία 
εἶχαν ὅλοι οἱ Ἅγιοι. Αὐτὸ τὸ βίωμα κα-
λούμαστε νὰ ἀποκτήσουμε καὶ μεῖς.

Στὴν ἐπίσημη ἱστο σε λί δα τῆς Ἀδελφότητος Θεολόγων «Ὁ Σωτὴρ» θὰ βρεῖτε:
◄ Ἄρθρα ἀπὸ τὸ περιοδικὸ «Ὁ Σω τὴρ» ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὸ νεανικὸ περιοδι κὸ «Πρὸς τὴ Νίκη».
◄ Νέες ἐκδόσεις καὶ πλήρη κατάλογο τῶν ἐκδόσεών μας.
◄ Καθημερινὰ μηνύματα ἀπὸ τὴν Ἁγία Γραφὴ καὶ τοὺς Ἁγίους τῆς Ἐκκλησίας μας.
◄ Ἄλλες συνδέσεις καὶ ἐνδιαφέρουσες ἀνακοινώσεις...
Κι ἀκόμα: Ἐπισκεφθεῖτε τὸ ἠλεκτρονικό μας κατάστημα γιὰ νὰ προμηθευθεῖτε εὔκολα καὶ ἄμεσα τὰ βι-

βλία ποὺ σᾶς ἐνδιαφέρουν.
www.osotir.org

» θὰ βρεῖτε:θὰ βρεῖ

Τώρα τὸ περιοδικὸ «Ὁ Σωτὴρ»
καὶ στὸ διαδίκτυο!

www.osotir.org

Τώρα τὸ περιοδικὸ «Ὁ Σωτὴρ»
καὶ στὸ διαδίκτυο!

www.osotir.org



1. «Εὐλογεῖτε, 1. «Εὐλογεῖτε, 
πάντα τὰ ἔργα Κυρίουπάντα τὰ ἔργα Κυρίου

τὸν Κύριον»τὸν Κύριον»

τὸ θεόπνευστο βιβλίο τοῦ προ φή τη 
Δανιὴλ ἡ ὀγδόη ὠδὴ εἶναι συν έχεια 
τῆς ἑβδόμης (μεταξὺ τοῦ τρί του 
καὶ τετάρτου κεφαλαίου τοῦ βιβλί-

ου τοῦ Δανιήλ). Ἡ ἑβδόμη ὠδὴ εἶναι ἡ 
προσευχὴ τῶν ἁγίων Τριῶν Παίδων καὶ 
ἕνα τμῆμα τοῦ ὑπέροχου δοξολογητικοῦ 
ὕμνου τους πρὸς τὸν Θεὸ γιὰ τὴ θαυμα-
τουργικὴ διάσωσή τους ἀπὸ τὴν «κά-
μινον τοῦ πυρὸς τὴν καιομένην». Ὡστό-
σο οἱ ἅγιοι Πατέρες, «οἱ τὰ πάντα καλῶς 
διαταξάμενοι», ὅρισαν ὥστε οἱ μὲν 
στίχ. 1-33 νὰ ἀποτελέσουν τὴν ἑβδόμη 
ὠ      δή, οἱ δὲ στίχ. 34-65, στοὺς ὁποίους 
ἡ Ἐκκλη σία τοῦ Χριστοῦ πρόσθεσε καὶ 
ἄλ λους τρεῖς στίχους, νὰ ἀποτελέ  σουν 
τὴν ὀγδόη ὠδή. Ἡ ὠδὴ αὐτὴ ψάλλεται 
στὴ λειτουργία τοῦ Μεγάλου  Σαββάτου. 
Σὲ κάθε στίχο δὲ  ἐπαναλαμβάνεται ὡς ἐ  -
πωδὸς ὁ στίχος: «Τὸν Κύριον ὑ   μνεῖ τε καὶ 
ὑπερυψοῦτε εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας».

Ἀφοῦ οἱ θεοσεβεῖς Τρεῖς Παῖδες ὕμνη-
σαν μὲ τρόπο μεγαλοπρεπὴ τὸν «ὑπερυ-
ψούμενον», «ὑπερύμνητον» καὶ «δεδο -
ξασμένον» Θεόν, καλοῦν στὴ συνέ χεια 
σὲ δοξολογία καὶ ὅλη τὴ  δημιουργία. 
 Καλοῦν «ἅπασαν τὴν γενητὴν φύσιν εἰς 
κοινωνίαν τῆς ὑμνωδίας, οὐ μόνον τὴν 
λογικήν, ἀλλὰ καὶ τὴν ἄλογόν τε καὶ ἄ -
ψυχον»1.

Ὣς ἐκείνη τὴ στιγμὴ εἶχαν δοξολογή-
σει τὸν Θεὸ μόνο οἱ τρεῖς. Τώρα ὅμως 
καλοῦν σὲ αἶνο καὶ δοξολογία καὶ ὅλα τὰ 
κτίσματα τοῦ Θεοῦ, διότι ὁ Θεὸς ὑμνεῖται 
ἀπὸ ὅλα τὰ ὄντα, ἀφοῦ Αὐτὸς εἶναι ὁ δη-
μιουργὸς καὶ ὁ κυβερνήτης πάντων. Τὰ 
ὄντα αὐτὰ ὑμνοῦν τὸν Θεὸ μὲ τὴν ὑπο-

ταγὴ στοὺς νόμους ποὺ ὅρισε Ἐκεῖνος, 
μὲ τὸ κάλλος τους, τὸ μεγαλεῖο τους, τὸ 
πλῆθος καὶ τὸ μέγεθός τους... Μὲ αὐτὸ 
τὸν τρόπο οἱ Τρεῖς Παῖδες δημιουργοῦν 
«ἕνα χορὸν καὶ μίαν συμφωνίαν ἐναρμό-
νιον μὲ ὅλην τὴν κτίσιν»2.

Σημειώνουμε ὅτι σ’ ὅλους τοὺς στί-
χους τῆς ὀγδόης ὠδῆς ἡ κλήση ἀρχί-
ζει μὲ τὸ «εὐλογεῖτε», δηλαδὴ εὐλογεῖτε 
καὶ δοξάζετε, καὶ τελειώνει μὲ τὴ φράση 
«ὑμνεῖτε καὶ ὑπερυ ψοῦτε αὐτόν (τὸν Κύ-
ριον) εἰς τοὺς αἰῶνας»· ὑμνεῖτε καὶ δο-
ξολογεῖτε Αὐτὸν πέρα ἀπὸ κάθε μέτρο, 
στοὺς ἀπέραντους αἰῶνες. Στὴν ἀρχὴ οἱ 
μακάριοι Παῖδες καλοῦν σὲ ὕμνο καὶ δο-
ξολογία «πάντα τὰ ἔργα Κυρίου». 

Εἶναι σὰν νὰ μᾶς λένε: Δὲν εἶναι ἀρ-
κετὰ τὰ δικά μας τρία στόματα νὰ ὑμνή-
σουν καὶ δοξολογήσουν τὸν Τρισάγιο 
Θεό. Λοιπόν, ὑψῶστε φωνὴ καὶ «πάντα 
τὰ ἔργα Κυρίου» (Δανιήλ, Ὕμνος τῶν 
Τριῶν Παίδων, στίχ. 34). Καὶ σὰν νὰ εἶ-
στε λογικὰ δημιουργήματα ἑνῶστε καὶ 
σεῖς τὴ φωνὴ καὶ τὸν ὕμνο σας μὲ τὸν 
δικό μας. Δοξολογῆστε τὸν Δημιουργό, 
διακηρύσσοντας τὴ σοφία, τὴν τέχνη, τὸ 
κάλλος, τὴν δύναμη, τὴν τάξη, ὅλες τὶς 
τελειότητες μὲ τὶς ὁποῖες σᾶς δημιούρ-
γησε καὶ σᾶς στόλισε. Ὡραῖα τὸ ἔγραψε 
ὁ σοφὸς τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης: Ἀπὸ τὸ 
μεγαλεῖο καὶ τὴν ὡραιότητα τῶν κτισμά-
των ἐξ ἀναλογίας κατανοεῖται καὶ βλέπε-
ται διὰ τῆς διανοίας ὁ κτίστης καὶ δημι-
ουργός τους (Σ. Σολ. ιγ΄ [13] 5). Ὅλα, 
γράφει ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος, 
ὑμνοῦν καὶ δοξάζουν τὸν Θεὸ μὲ μυ-
στικὲς φωνές, καὶ ἔτσι γίνεται ὁ ὕμνος 
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τους δικός μας, καὶ ἀπὸ αὐτὰ παραλαμ-
βάνω κι ἐγὼ τὴ συνήθεια νὰ ὑμνῶ3. Τὰ 
ἴδια γράφει καὶ ὁ θεόπνευστος Ψαλμω-
δός, ὁ Δαβίδ: «Εὐλογεῖτε τὸν Κύριον, 
πάντα τὰ ἔργα αὐτοῦ», τὰ οὐράνια καὶ τὰ 
ἐπίγεια, ὅσα ὑπάρχετε σὲ κάθε τόπο τοῦ 
κράτους καὶ τῆς κυριαρχίας του (Ψαλμ. 
ρβ΄ [102] 22).

Ἄλλωστε οἱ ἅγιοι τοῦ Θεοῦ προφῆτες 
συχνὰ προσωποποιοῦν τὴν ἄψυχη καὶ 
ἄλογη φύση καὶ λένε ὅτι δοξολογεῖ καὶ 
αὐτὴ τὸν Θεό. Καὶ αὐτὸ γίνεται, διότι οἱ 
θεοκίνητοι προφῆτες, γεμάτοι ἀπὸ θεῖο 
ζῆλο καὶ συγκλονιζόμενοι ἀπὸ ἀκατά-
σβεστο καὶ ἀκόρεστο ἱερὸ πόθο νὰ δο-
ξολογοῦν τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ, παρακι-
νοῦν καὶ τὰ ἄλογα κτίσματα νὰ δοξο-
λογοῦν μαζί τους τὸν Δημιουργό. Ἤ, 
ἀ    κόμη, γιὰ νὰ ὑπογραμμίσουν ὅτι ὅλα τὰ 
λογικὰ δημιουργήματα, ὅσα καὶ ἂν εἶναι, 
δὲν εἶναι ἀρκετὰ νὰ προσφέρουν τὴ δο-
ξολογία ποὺ ἁρμόζει στὸν παντοκράτο-
ρα, πάνσοφο καὶ προ νοητὴ κτίστη τῶν 
ὄντων. Αὐτὸ πρέ πει νὰ κάνει καὶ ἐμᾶς 
τοὺς ἀνθρώπους, ποὺ ἔχουμε τιμηθεῖ 
ἰδιαίτερα ἀπὸ τὸν Θεό, ἀφοῦ μᾶς ἔδωσε 
τὴν ἀθάνατη ψυχή, τὸ λογικό, τὴν ἱκανό-
τητα τοῦ λόγου καὶ μᾶς ἔκανε βασιλεῖς 
ὁλόκληρης τῆς ὁρατῆς κτίσεως, νὰ δο-
ξολογοῦμε μὲ ὅλη τὴ δύναμη τῆς ψυχῆς 
μας τὸν Θεό.

Βεβαίως ὁ ὕμνος καὶ ἡ δοξολογία μας 

στὸν Δημιουργὸ δὲν πρέπει νὰ προσφέ-
ρονται μηχανικά, ἀπὸ συνήθεια, μόνο μὲ 
τὴ γλώσσα καὶ τὰ χείλη, ἀλλὰ νὰ ἀνα-
βλύζουν ἀπὸ τὰ βάθη ψυχῆς γεμάτης 
εὐγνωμοσύνης πρὸς τὸν Θεό.

Ἂν ὅμως σκεφθοῦμε ὅτι οἱ  ἄνθρωποι 
τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης ὑμνοῦσαν τὸν Θεὸ 
μὲ ψαλμούς, ὕμνους, ὠδές, ὅπως ἐ κεί -
νους τοῦ Δαβὶδ καὶ τῶν Τριῶν  Παίδων, 
ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι τῆς Καινῆς Διαθήκης 
ἔχουμε χρέος νὰ εἴμαστε ἀσύγκριτα πε-
ρισσότερο εὐγνώμονες καὶ πο  λὺ πιὸ 
πλούσιοι στοὺς ὕμνους μας ἀ    πὸ ἐκεί-
νους. Διότι στὶς εὐεργεσίες ποὺ ἀπολάμ-
βαναν ἐκεῖνοι καὶ τὶς ἀπαριθμοῦν στοὺς 
ψαλμούς τους, ἔχει προστεθεῖ καὶ ὁ ἀκέ-
νωτος ποταμὸς τοῦ ἐλέους, ποὺ χύθηκε 
καὶ χύνεται σὲ μᾶς ἀπὸ τὸν Θεὸ μὲ τὴν 
ἐνανθρώπηση τοῦ Υἱοῦ καὶ Λόγου του, 
τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

«Εὐλογεῖτε» λοιπὸν «πάντα τὰ ἔργα 
Κυρίου· ὑμνεῖτε καὶ ὑπερυψοῦτε αὐτὸν 
εἰς τοὺς αἰῶνας»· «εὐλόγει» καὶ σύ, «ψυ-
χή μου, τὸν Κύριον» καὶ ὅλες οἱ ἐσωτε-
ρικές, ἠθικὲς καὶ λογικές μου δυνάμεις, 
εὐλογεῖτε «τὸ ὄνομα τὸ ἅγιον αὐτοῦ» 
(Ψαλμ. ρβ΄ [102] 1).

1. ΘΕΟΔΩΡΗΤΟΥ ΚΥΡΟΥ,ΘΕΟΔΩΡΗΤΟΥ ΚΥΡΟΥ, Ὑπόμνημα εἰς τὰς 
ὁράσεις τοῦ προφήτου Δανιήλ, κεφ. 3, PG 81, 1336D.

2. ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ,ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ, Κῆπος Χαρί των, 
σελ. 181.

3. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ,ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ, Λόγ. 44, Εἰς τὴν 
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Ἐξαίρετο βοήθημα γιὰ νὰ ἀρχίζει ἡ κάθε μέρα 
μὲ σύντομη ἔστω μελέτη τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ. 
Σελίδες 377. Τιμᾶται 8 €.
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Ὁ ἅγιος μάρτυςὉ ἅγιος μάρτυς
ΠολύευκτοςΠολύευκτος

Ο  ἅγιος μάρτυς Πολύευκτος ἔζησε 
στὰ χρόνια τῶν σκληρῶν διωγμῶν 
τοῦ 3ου αἰῶνος στὴν περιοχὴ τῆς 

Ἀρμενίας. Τὴν ἐποχὴ ἐκείνη βασίλευαν 
ὁ Δέκιος (249-251) καὶ ὁ Οὐαλεριανός 
(251-259).

Ὁ Πολύευκτος μαζὶ μὲ τὸ φίλο του Νέ  -
αρχο ὑπηρετοῦσαν ὡς ἀξιωματικοὶ στὸ 
στρατόπεδο τῆς 12ης ρωμαϊκῆς λε  γε-
ώνας, ποὺ εἶχε τὴν ἕδρα της στὴ Μελιτη-
νή (σημερινὴ πόλη Μαλάτια τῆς Τουρ -
κίας). Ὁ Νέαρχος ἦταν φλογερὸς χρι-
στιανός. Πιστὸς ἀκόλουθος τοῦ  Ἰησοῦ 
Χριστοῦ. Τηροῦσε μὲ ἀκρίβεια τὶς ἐντο-
λὲς τοῦ οὐρανίου Στρατηγοῦ του καὶ μὲ 
τὸ ὡραῖο παράδειγμά του εἵλ    κυε ὅλο 
καὶ πιὸ κοντὰ στὸν Χριστὸ τὴν καρ  διὰ 
τοῦ φίλου του Πολυεύκτου, ποὺ ὅμως 
ἀκόμα δὲν εἶχε βαπτισθεῖ.

Ἐκεῖνες τὶς μέρες δημοσιεύτηκε τὸ ἀ  -
πειλητικὸ διάταγμα τοῦ  αὐτοκράτορα, 
ποὺ καλοῦσε ὅλους τοὺς στρατιωτι-
κοὺς νὰ ὁμολογήσουν δημόσια τὴν πί  -
στη τους στὰ εἴδωλα καὶ νὰ  θυσιάσουν 
στοὺς θεοὺς τῶν εἰδωλολατρῶν. Καὶ ἀ   -
λίμονο σ’ ἐκείνους ποὺ θὰ περιφρο νοῦ-
σαν τὴν αὐτοκρατορικὴ διαταγή. Θά-
να τος σκληρὸς τοὺς περίμενε. Ἡ ὥ    ρα 
εἶχε φθάσει γιὰ νὰ φανερωθεῖ ἡ γνη  -

σι ότητα τῆς ἀγάπης πρὸς τὸν Ἰησοῦ 
Χριστὸ τῶν δύο ἀγαπημένων στρα  τιω-
τικῶν φίλων.

–Μὴ φοβᾶσαι, εἶπε στὸ Νέαρχο ὁ 
Πολύευκτος. Δὲν πρόκειται νὰ σ’ ἀφή-
σω ἀπὸ φίλο. Οὔτε θὰ χωρισθοῦμε. 
Τὸν Χριστό, ποὺ μοῦ Τὸν διδάσκεις 
τόσο ἁπαλὰ καὶ πειστικά, Τὸν ἀγαπῶ 
ὅπως καὶ σύ! Δυνατά. Πίστεψέ με! Τὸν 
εἶδα ἀπόψε σὲ ὅραμα. Τὸν εἶδα ποὺ 
μοῦ ἔπαιρνε τὴ στρατιωτικὴ στολὴ καὶ 
μ’ ἔντυνε μὲ μιὰ ἀλλιώτικη ὁλοφώτεινη 
στολή. Καὶ δίπλα μου μὲ περίμενε ἕνα 
φτερωτὸ ἄλογο... 

Ὅραμα ποὺ προμήνυε τὸ μεγαλεῖο 
μιᾶς ζωῆς (τοῦ Πολυεύκτου), ποὺ προ-
σφέρεται θυσία γιὰ τὸ Χριστὸ στὸ βω-
μὸ τοῦ μαρτυρίου. Καὶ μετὰ πετᾶ στὸν 
οὐρανὸ ἐλεύθερη καὶ δοξασμένη!

Οἱ καλοδιάθετες ψυχὲς δέχονται ἀπο-
καλύψεις ἀπὸ τὸν Θεό. Καὶ εἶναι ἕτοιμες 
μὲ θαυμαστὴ ἁπλότητα νὰ ὑπακούουν 
σ’ Αὐτόν. Τέτοια ψυχὴ καὶ καρδιὰ διέ-
θετε ὁ Πολύευκτος. Εἶχε πλέον μάθει 
ὅτι τὸ λουτρὸ τοῦ αἵματος τοῦ μαρτυρί-
ου ἰσοδυναμεῖ μὲ τὸ λουτρὸ τοῦ ἁγίου 
Βαπτίσματος. Καὶ ἀδημονοῦ σε μὲ ἱερὸ 
πόθο πότε κι αὐτὸς νὰ μαρτυρήσει. 

Ὁ Νέαρχος μυστικὰ  προσευχόταν 
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στὸ Θεὸ νὰ στηρίξει τὰ βήματα τοῦ κα τηχου-
μένου φίλου του. Καὶ δοξολο γοῦ σε τὸν ὕψι-
στο Κύριο, ποὺ ἐνίσχυε μὲ πλούσια χάρη τὴ 
φιλία καὶ τῶν δύο. Χάρη ποὺ φαινόταν σὲ ὅ   -
σα ζοῦσε καὶ ἔλεγε ὁ  Πολύευκτος κεῖνες τὶς ὧ-
ρες: 

–Ὁ νοῦς μου εἶναι προσηλωμένος στὸν οὐ-
ρανό. Τά μάτια μου στραμμένα σὲ ἕνα μόνο 
πρόσωπο: τὸν Ἰησοῦ Χριστό! Τὴ λαμπρότη-
τά του τὴ νιώθω στὰ βάθη τῆς ψυχῆς μου. Ἂς 
προχωροῦμε μαζί, Νέαρχε. Ἂς τολμήσουμε νὰ 
Τὸν ὁμολογήσουμε μὲ θάρρος.

Μ’ αὐτὲς τὶς ἱερὲς σκέψεις οἱ δυὸ φίλοι ἔτρε-
ξαν στὸν τόπο τῆς ὁμολογίας. Ἐκεῖ ἦταν ἀνηρ-
τημένη καὶ ἡ δικτατορικὴ διαταγὴ τοῦ αὐτοκρά-
τορα.

–Ὄχι! φώναξε ὁ Πολύευκτος. Δὲν εἶναι δυ-
νατὸν νὰ ὑποχρεωνόμαστε νὰ πιστεύουμε καὶ 
νὰ ὁμολογοῦμε ἕνα ψέμα. Πιστεύω στὸν ἀλη-
θινὸ Θεό. Εἶμαι χριστιανός!

Καὶ ἀφοῦ ἀπέσπασε καὶ κατέβασε τὴ δια-
ταγὴ τοῦ ἄρχοντα, ἔτρεξε πρὸς τοὺς ἱερεῖς ποὺ 
κρατοῦσαν τὰ εἴδωλα καὶ τὰ συνέτριψε. Ἀμέ-
σως τὸν συνέλαβαν ὡς ἱερόσυλο καὶ τὸν μα-
στίγωσαν ἀνελέητα. Ὁ πεθερὸς τοῦ μάρτυρα 

Φήλιξ, ποὺ ἦταν καὶ διοικητὴς 
τῆς ἐπαρχίας, προσπάθησε μὲ 
γλυκόλογα νὰ τὸν μεταπείσει: 

–Θυμήσου, παλληκάρι μου, 
τὴ γυναίκα σου καὶ τὰ παιδιά 
σου! Ποῦ ἀφήνεις τέτοια τιμη-
μένη οἰκογένεια;  

–Ἂς μὲ ἀκολουθήσουν καὶ 
αὐτοί, ἀπάντησε ὁ Πολύευκτος. 
Ἂς ἔρθουν κοντά μου, ἂν θέ-
λουν τὴν εὐτυχία τους. Ἀλλιῶς 
θὰ χαθοῦν μαζὶ μὲ τὰ ψεύτικα 
εἴδωλα ποὺ προτιμοῦν.

–Ποιὸς δαίμονας σὲ ἐξαπάτη-
σε; τοῦ φώναξε ἡ γυναίκα του.

–Κανείς! ἀπάντησε ὁ γεν-
ναῖος στρατιωτικός.

Καὶ μετὰ ἀπηύθυνε ἔκκληση 
ἀγάπης πρὸς τὴ σύζυγό του 
καὶ τῆς ἔλεγε: 

–Παυλίνα μου! ἔλα κοντά μου. 
Πίστεψε καὶ σὺ στὸν  Ἰησοῦ Χρι-
στό. Ἀξίζει νὰ  θυσιά ζεις μιὰ τό-
σο μικρὴ καὶ πρόσκαιρη ζωὴ 
γιὰ μιὰ αἰωνιότητα εὐτυχίας μα-
ζὶ μὲ τὸν Χριστό! 

Ὅμως ἡ Παυλίνα σιώπησε. 
Ἔ   μεινε στὴν ἄλλη ὄχθη, στὴν 
ὄχ θη τῆς ψεύτικης ζωῆς τῆς 
γῆς... Δὲν θέλησε νὰ ἀκολουθή-
σει στὴ δόξα τὸ σύζυγό της. 

Ὅλοι παρακολουθοῦσαν μὲ 
ἔκπληξη τοὺς δραματικοὺς δι-
αλόγους. Φοβήθηκαν ὅμως οἱ 
ἐχθροὶ τοῦ Χριστοῦ μήπως πι-
στέψουν στὸν Κύριο τὰ καλο-
διάθετα πλήθη. Ἡ φωνὴ τοῦ Πο  -
λυεύκτου, τοῦ ἀξιωματικοῦ τοῦ 
Ρωμαϊκοῦ στρατοῦ, δὲν συν -
έ  φερε νὰ ἀκούγεται ἄλ λο. Για   τὶ 
ἦταν φωνὴ μιᾶς δυνατῆς ἀγά-
πης στὸν Χριστό, ποὺ ἔ σ βη νε 
ὅλες τὶς ἄλλες τῆς γῆς ἀ  γάπες. 
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Καὶ πυροδοτοῦσε μιὰ ἄλλη φλόγα ποὺ 
κατέκαιγε τὸ κακό. 

Γι’ αὐτὸ ἡ φωνὴ αὐτὴ σὲ λίγο δὲν θὰ 
ἀκούγεται ἄλλο. Μὲ χαρὰ ὁ  Μά ρ τυς 
ἄκουσε τὴν τελικὴ ἀπόφαση ὅτι θὰ 
θα νατωθεῖ μὲ  ἀποκεφαλισμὸ «διὰ ξί-
φους». Στὸν τόπο τοῦ Μαρτυρίου του 
ὁ Πολύευκτος ἀφοῦ ἐνίσχυσε τοὺς πα     -
ρευρισκόμενους  χρι στιανοὺς καὶ ὑ           πο-
σχέθηκε στὸν Νέαρχο ὅτι θὰ τὸν θυ     -
μᾶται γιὰ πάντα στὸν οὐρανὸ καὶ θὰ 
προσεύχεται γι’ αὐτόν,  εἰρηνικὸς ἔ  γειρε 
τὸ κεφάλι του στὸ σπαθὶ τοῦ δη   μίου. Ὁ 
Πολύευκτος ὁ  Στρατιωτικὸς ἀ    πὸ τὴν 
τι   μημένη 12η ρωμαϊκὴ  λεγε ώ να μετε-
τέ θη στὸ ἐνδοξότερο καὶ ἡρωικότερο 
τάγμα τῶν Ἁγίων Μαρτύρων στὸν Πα-
ράδεισο!

Τὰ ἱερὰ Λείψανα τοῦ Ἁγίου μὲ δέος 
τὰ παρέλαβαν οἱ τολμηρότεροι ἀπὸ 
τοὺς χριστιανοὺς καὶ τὰ ἐνταφίασαν μὲ 
εὐλάβεια στὴ Μελιτινή. Στὴν περιοχὴ 
τοῦ Φιλαδελφίου καὶ τοῦ Ταύρου τῆς 
Κωνσταντινουπόλεως ἀνηγέρθη Ναὸς 
πρὸς τιμὴν τοῦ Ἁγίου.    

❁  ❁  ❁
Πολύευκτος! 
Μιὰ γενναία μαρτυρικὴ μορφὴ τῆς 

ἀρχαίας Ἐκκλησίας μὲ φωνὴ δυνατῆς 
ὁμολογίας καὶ ζωὴ κρυστάλλινης παρ-
ρησίας γιὰ τὸν Ἕνα καὶ Μοναδικὸ καὶ 
Πρῶτο τῆς καρδιᾶς του ἀγαπημένο 
Κύριο Ἰησοῦ Χριστό! Οὔτε τὸ ἐπάγγελ-
μα, οὔτε ἡ οἰκογένεια, οὔτε καὶ ἡ ἀγά-
πη του γι’ αὐτὴ τὴ ζωή του μπόρεσαν 
νὰ τὸν ἀποσπάσουν ἀπὸ τὴν ἀγάπη 
τοῦ Κυρίου! Γι’ αὐτὸ καὶ θυσιάστηκε!... 
Ἂς δώσουμε κι ἐμεῖς τὴν πρώτη θέση 
τῆς καρδιᾶς μας στὸν Χριστὸ γιὰ νὰ 
ἀνήκουμε στοὺς «ἀξίους» φίλους του 
(Ματθ. ι΄ 37). Μᾶς τὸ ζήτησε ὁ Ἴδιος. 
Καὶ Τοῦ ἀξίζει. Καὶ μᾶς συμφέρει. Ἂς 
τολμήσουμε...

ΕΚΔΟΣΕΙΣ «Ο ΣΩΤΗΡ»

ΒΙΒΛΙΑ  ΑΓΙΟΛΟΓΙΚΑ
Μητροπολίτου Πενταπόλεως ἸγνατίουΜητροπολίτου Πενταπόλεως Ἰγνατίου

• ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ
    ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ - - Τεῦχος Α΄Τεῦχος Α΄            5  ̦
• Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ                                              3  ̦
• Ο ΑΝΥΠΟΧΩΡΗΤΟΣ
        ἅγιος Ἰωάννης ὁ Μονεμβασιώτηςἅγιος Ἰωάννης ὁ Μονεμβασιώτης                                          4  ̦
• Ο ΝΕΟΜΑΡΤΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
        ὁ Ραψανιώτηςὁ Ραψανιώτης                                                                                            2,50  ̦
• ΑΚΥΛΑΣ ΚΑΙ ΠΡΙΣΚΙΛΛΑ                            3  ̦

✼   ✼   ✼

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

• Ο ΦΩΣΤΗΡ ΤΗΣ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ
         ( Ὁ Μέγας Βασίλειος)( Ὁ Μέγας Βασίλειος)                                                                                                          8  ̦
• ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ                              9  ̦

✼   ✼   ✼

Ἀρχιμ. Θεοδώρου Κ. ΜπεράτηἈρχιμ. Θεοδώρου Κ. Μπεράτη

• ΑΘΛΗΤΑΙ ΣΤΕΦΑΝΗΦΟΡΟΙ                       10  ̦
• ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ                            10  ̦
• ΦΩΣΤΗΡΕΣ ΥΠΕΡΛΑΜΠΡΟΙ                      10  ̦
• ΕΝΘΕΟΙ ΣΑΛΠΙΓΓΕΣ                                   10  ̦
• ΑΝΘΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ                          10  ̦
• Ο ΥΙΟΣ ΤΩΝ ΔΑΚΡΥΩΝ
        ( Ὁ ἱερὸς Αὐγουστῖνος)( Ὁ ἱερὸς Αὐγουστῖνος)                                                                                      10  ̦

✼   ✼   ✼
✝ Παναγιώτου Ν. ΤρεμπέλαΠαναγιώτου Ν. Τρεμπέλα

• Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ                         3  ̦
✼   ✼   ✼

Νικολάου Π. ΒασιλειάδηΝικολάου Π. Βασιλειάδη

• Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ
    ΚΑΙ Η ΕΝΩΣΙΣ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ              10  ̦

✼   ✼   ✼

✝ Ἀθανασίου Ἰ. ΣκαρμόγιαννηἈθανασίου Ἰ. Σκαρμόγιαννη

• ΜΗΤΕΡΕΣ ΗΡΩΪΔΕΣ τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶντῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν    9  ̦
• Η ΑΓΙΑ ΦΙΛΟΘΕΗ                                        7  ̦

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

ΒΙΒΛΙΑ ΑΓΙΟΛΟΓΙΚΑ
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�ὰ ἀγαθὰ τοῦ ἐθελοντισμοῦ
«Ὅσοι ἄνθρωποι προσφέρουν ἐθε-

λοντικὰ τὸ χρόνο τους σὲ διάφορες 
δραστηριότητες καὶ τὸ κάνουν καθα-
ρὰ γιὰ ἀλτρουϊστικοὺς λόγους, προ-
κειμένου νὰ βοηθήσουν τοὺς συν αν-
θρώπους τους, ζοῦν  περισσότερο 
ἀ     πὸ ὅ     σους δὲν κάνουν ἐθελοντισμό, 
σύμφω  να μὲ μιὰ νέα ἀμερικανικὴ ἐ  -
πιστημονικὴ ἔρευνα. Ὅσοι γίνονται 
μὲν ἐθελοντές, ἀλλὰ τὰ κίνητρά τους 
εἶναι πιὸ ἐγωκεντρικά, δηλαδὴ τὸ κά-
νουν γιὰ νὰ νιώσουν καλύτερα κυρί-
ως οἱ  ἴδιοι, δὲν ἔχουν καμία ὠφέλεια 
ἀπὸ ἄποψη προσδόκιμου ζωῆς. Οἱ 
ἐρευνητές (...) μελέτησαν ἕνα τυχαῖο 
δεῖγμα περίπου 10.300 ἀνδρῶν καὶ 
γυναικῶν» καὶ «δημοσίευσαν τὴ σχε-
τικὴ μελέτη» τους σὲ εἰδικὸ ἐπιστημο-
νικὸ περιοδικὸ μὲ λεπτομερειακὰ στοι-
χεῖα («Medicalnews.gr» 22-9-2011).

Μιὰ εὐχάριστη νότα δημιουργεῖ ἡ 
 παραπάνω εἴδηση μέσα στὸ πλῆθος 
τῶν δυσάρεστων εἰδήσεων ποὺ μᾶς 
βομβαρδίζουν καθημερινά. Ὅμως οἱ 
 πι   στοὶ Χριστιανοὶ ὀφείλουμε νὰ προσ-
   φέρουμε ἐθελοντικὲς  ὑπηρεσίες στοὺς
γύρω μας ἀνθρώπους ὄχι μόνο «ἐ   -
πει δὴ εἶναι σημαντικὸ νὰ βοηθᾶμε 
τοὺς ἄλλους», ἀλλὰ κυρίως ἐπειδὴ 
αὐ   τὸ ἀπορρέει ἀπὸ τὴ μεγάλη ἐντολὴ 
τῆς ἀγάπης πρὸς τὸν πλησίον, ὅ   πως 
τὴ δίδαξε καὶ τὴν ἐφάρμοσε σὲ τέλειο 
βαθμὸ ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός. 

Μὲ τὴ συνειδητὴ ἄσκηση τῆς χριστια-
νικῆς ἀγάπης μᾶς χαρίζονται ἀγαθὰ 
πολὺ ἀνώτερα ἀπὸ μιὰ ἁπλὴ μακρο-
ζωία, δηλαδὴ ἡ εὐλογία τοῦ Θεοῦ στὴν 
ἐπίγεια ζωή μας καὶ ἡ  κληρονομιὰ τῆς 
αἰώνιας ζωῆς σὲ συνθῆκες ἀσύλλη-
πτης εὐτυχίας καὶ μακαριότητας...

9ωὴ προκλητικὴ καὶ ἐξοργιστικὴ
Ἐνῶ οἱ λαοὶ τῆς Εὐρώπης καὶ τῆς 

Ἀμερικῆς ἀντιμετωπίζουν τὸ φάσμα 
τῆς πείνας, ἡ δὲ ἀνεργία τῶν  ὡρίμων 
καὶ κυρίως τῶν νέων καλπάζει, οἱ λε-
γόμενοι ἡγέτες τῆς G20, δηλαδὴ οἱ 
ἡγέτες τῶν 20 πλουσιότερων χωρῶν, 
ζοῦν κατὰ τρόπο προκλητικότατο. Ἰ  -
δοὺ ἡ εἴδηση: «Μπορεῖ οἱ ἡγέτες τῆς 
G20 νὰ διακηρύσσουν ὅτι ἡ οἰκονο-
μικὴ σταθερότης ἀποτελεῖ τὸ  ὕψιστο 
ἀγαθό, ἀκόμη καὶ ἂν πρέπει νὰ λη-
φθοῦν ἐπώδυνα μέτρα, ἀλλὰ δὲν ἐ  -
φαρμόζουν τὸ ἴδιο στὴ ζωή τους. Στὴν 
Σύνοδο τῶν Καννῶν ὁ Σίλβιο Μπερ -
λουσκόνι διέμενε σὲ ξενοδοχεῖο ποὺ 
χρέωνε 30.000 εὐρὼ ἀνὰ διανυκτέ-
ρευση! Ὁ Μπαρὰκ Ὀμπάμα πλήρω-
σε 36.000 εὐρὼ τὴν βραδυά. Πιὸ συγ-
κρατημένοι ἐμφανίσθηκαν ἡ Γερμα-
νίδα Καγκελλάριος Ἄγγελα  Μέρκελ 
καὶ ὁ Ρῶσος Πρόεδρος Ντμίτρι Μεν-
τβέν τεφ, ποὺ ἔμειναν σὲ ξενοδοχεῖα 
5 ἀστέρων, ποὺ χρέωναν 13.000 καὶ 
19.000 εὐρὼ τὴν βραδυὰ ἀντιστοί-
χως. Τὴν πιὸ ταπεινὴ ἐπιλογὴ ἔκανε 
ὁ Βρεταννὸς Πρωθυπουργός, δαπα-
νώντας μόλις 2.000 εὐρώ!» («Ἑστία» 
12-11-2011).  

Καὶ σ’ ἄλλη σελίδα τῆς ἴδιας ἐφημερί-
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δας διαβάσαμε: Ὁ Γάλλος  Πρόε   δρος 
Νικολὰ Σαρκοζὺ  «δαπάνησε πε ρισ-
σότερα ἀπὸ 115.000 εὐρὼ γιὰ τρεῖς 
διανυκτερεύσεις στὶς Κάννες (38.500 
εὐρὼ τὴν βραδυά), κατὰ τὴν διάρκεια 
τῆς πρόσφατης διασκέψεως τῶν G20 
(...). Ὁ Σαρκοζὺ ἔμεινε στὸ ὑπερπολυ-
τελὲς ξενοδοχεῖο ‘‘Majestic’’ καὶ ἡ δι-
αμονή του στοίχισε δεκάδες χιλιάδες 
εὐρὼ στὸ γαλλικὸ δημόσιο. ‘‘Τὴ στιγμὴ 
ποὺ λαμβάνονται ἔκτακτα μέτρα λιτό-
τητος, τὴ στιγμὴ ποὺ κινδυνεύει ἡ γαλ-
λικὴ οἰκονομία, εἶναι σχεδὸν ἐγκλημα-
τικό, δεῖγμα ἀνάλγητης φιλοσοφίας 
τοῦ Προέδρου, νὰ δαπανῶνται τόσα 
εὐρὼ γιὰ  καλοπέραση», ἀνέφερε ἡ 
γαλλικὴ ἐφημερίδα ‘‘Le Parisien’’» 
(«Ἑστία» 12-11-2011).

Ὀρθότατα σχολίασε ἡ γαλλικὴ ἐφη-
μερίδα. Ἐμεῖς προσθέτουμε τοῦτο: Τὴ 
στιγμὴ ποὺ ἑκατομμύρια ἄνθρωποι 
εἶναι ἄνεργοι, πεινοῦν, κοιμοῦνται στὸ 
ὕπαιθρο ἢ καὶ αὐτοκτονοῦν λόγῳ τῆς 
ἔσχατης φτώχειας τους, εἶναι τερά-
στιο ἔγκλημα καὶ τέλεια ἀσυνειδησία ἡ 
 συμπεριφορὰ τῶν κυρίων αὐτῶν.

Γι’ αὐτὴ τὴ βαθιὰ διαφθορὰ ἔγραψε 
ὁ ψαλμωδὸς Δαβὶδ 900 χρόνια π.Χ.: 
Δὲν θὰ συνετισθοῦν ἐπιτέλους καὶ δὲν 
θὰ σωφρονισθοῦν «οἱ ἐσθίοντες τὸν 
λαόν μου βρώσει ἄρτου;»· αὐτοὶ ποὺ 
κατατρώγουν τὸν λαό μου μὲ τόση εὐ-
χαρίστηση καὶ ἀσυνειδησία σὰν νὰ ἔ  -
τρωγαν συνηθισμένο ψωμί; Αὐτοὶ δὲν 
ἐπικαλέσθηκαν ποτὲ τὸν Κύριο καὶ 
εἶναι ἄγνωστη σ’ αὐτοὺς ἡ προσ ευ  -
χή (Ψαλμ. ιγ΄ [13] 4· βλ. καὶ Ψαλμ. νβ΄ 
[52] 5).

Πράγματι· ὅσοι συμπεριφέρονται μὲ 
αὐ τὸν τὸν τρόπο, ἔχουν ὡς τροφὴ τῆς 
ἀχό ρ ταγης καὶ ἐξοργιστικῆς πλεονεξί-
ας τους τὴν βοῶσα ἀδικία ποὺ ἐργά-
ζονται εἰς βάρος τοῦ λαοῦ, τὸν ὁποῖο 
ἐκμεταλλεύονται τόσο ἀναίσχυντα καὶ 
προκλητικά.

Σβετλάνα!
Στὶς 22 τοῦ περασμένου Νοεμβρίου 

ἔφυγε ἀπ᾿ αὐτὴ τὴ ζωὴ στὸ Οὐϊνσκόν-
σιν τῶν ΗΠΑ σὲ ἡλικία 85 χρονῶν ἕνα 
τραγικὸ πρόσωπο: Ἡ Σβετλάνα Ἀλ-
ληλούγιεβα ἢ Λάρα Πήτερς ἤ...

Ἢ Σβετλάνα Σταλίνα!
Ναί... Σβετλάνα Σταλίνα, ἡ μοναχο-

κόρη τοῦ Στάλιν, τοῦ αἱμοσταγοῦς δι-
κτάτορα τῆς τότε πανίσχυρης αὐτο-
κρατορίας τῆς Σοβιετικῆς Ἑνώσεως.

Ἦταν αὐτὴ ποὺ 14 χρόνια μετὰ τὸν 
κατὰ τὸ 1953 θάνατο τοῦ πατέρα της 
συγκλόνισε τὸν κόσμο καὶ κλόνισε τὸ 
τερατῶδες κομμουνιστικὸ  σύστημα, 
ὅ     ταν στὶς 5 Μαρτίου 1967, ἔχον τας 
πά  ει στὴν Ἰνδία γιὰ νὰ συνοδεύσει 
τὴ στάχτη τοῦ Ἰνδοῦ συντρόφου της 
Μπρα γὲς Σίνγκ,  παρουσιάσθηκε στὴν 
πρεσ βεία τῶν ΗΠΑ στὸ Νέο Δελχὶ καὶ 
κατέθεσε ἐπίσημη αἴτηση πολιτικοῦ 
ἀσύλου γιὰ τὶς ΗΠΑ, ὅπου καὶ ἔφθα-
σε τελικὰ τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 1967.

Ἡ κίνησή της εἶχε τρομερὸ ἀντίκτυ-
πο, ἀφοῦ ὄχι μόνο μὲ τὴν ἴδια τὴν ἐ ν    -
έργειά της ἀλλὰ καὶ μὲ τὸ βιβλίο της 
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«20 γράμματα σὲ ἕνα φίλο» κα τήγ-
γει λε τὸ φρικτὸ τυραννικὸ καθεστώς. 
Εἰδικὰ γιὰ τὸν πατέρα της εἶχε πεῖ 

πὼς ἦταν ἕνα τέρας ποὺ ὁδήγησε στὸ 
θάνατο ἀναρίθμητους ἀνθρώπους. Δὲν 
ὑπῆρχε καμία ὑπερ βολὴ στὰ λόγια της. 
Ὁ Στάλιν, ποὺ ὅσο ζοῦσε τὸν ἔλεγαν 
«ὁ πατερούλης», εἶχε ἐξοντώσει στὰ 31 
χρόνια τῆς δικτατορικῆς ἐξουσίας του 
ἑκατομμύρια ἀνθρώπους ὡς ἐχθροὺς 
τοῦ λαοῦ.

Ἡ ζωὴ τῆς Σβετλάνας ἦταν περιπετει-
ώδης καὶ μᾶλλον ἀποτελεῖ παράδειγμα 
πρὸς ἀποφυγήν, ἀφοῦ παντρεύτηκε 3 
φορὲς καὶ εἶχε καὶ ἐκτὸς γάμου τουλάχι-
στον ἄλλους δύο δεσμούς.

Τὸν Αὔγουστο τοῦ 1991 τὸ σιδερό-
φρακτο καθεστώς, ποὺ καὶ ἐκείνη εἶχε 
καταγγείλει, κατέρρευσε καὶ ἡ  70χρονη 
τραγωδία τῆς Ρωσίας καὶ τῶν ἄλλων 
λαῶν πῆρε τέλος.

Ἀλλὰ εἶναι πραγματικὰ τραγικὸ τὸ ὅτι 
ὁ κόσμος μας σήμερα διαπράττει τὸ ἴ  -
διο λάθος μὲ τὸν κομμουνισμό, τρέχον-
τας ἀλλόφρων πρὸς νέο ἐφιαλτικὸ κα-
θεστὼς ἐλέγχου τῶν πάντων.

Εἶναι ἡ τύχη τῶν ἀνοήτων, ποὺ νο-
μίζουν πὼς μποροῦν νὰ εὐτυχήσουν 
μακριὰ ἀπὸ τὸν Θεό. Αὐτὸ ἔκανε ὁ 
κομμου νισμός, αὐτὸ ἐπιχειρεῖ σήμερα 
τὸ ἀ     πάνθρωπο καπιταλιστικὸ σύστη-
μα. Ἡ κατάληξή του θὰ εἶναι ἐφιαλτική, 
ἐκτὸς ἂν κάποια στιγμὴ ἀνανήψει καὶ 
μετανοήσει.

Γιὰ τὰ παιδιὰ μὲ εἰδικὲς ἀνάγκες
Ὅσες οἰκογένειες ἔχουν ἕνα ἢ καὶ πε-

ρισσότερα ἴσως παιδιὰ μὲ εἰδικὲς ἀ -
νάγκες, σηκώνουν ὁπωσδήποτε βα  ρὺ 
σταυρὸ καθημερινά. Ἐπέτρεψε ὁ Θε-

ὸς αὐτὴ τὴ δοκιμασία τους, δίνει ὅ    μως 
Ἐκεῖνος ὁ πάνσοφος, ὁ  πανάγαθος καὶ 
παντοδύναμος καὶ ἀντοχὴ γιὰ νὰ ὑ      πο-
μένουν καὶ νὰ ἀντιμετωπίζουν τὴ δυ  σ-
κο λία τους.

Τώρα μάλιστα ποὺ μὲ τὰ μέτρα τῆς λι-
τότητος ποὺ ἔλαβε ἡ Κυβέρνηση – τὰ 
ὁ    ποῖα ἄγγιξαν καὶ τὰ ἐπιδόματα τῶν «Α -
ΜΕΑ» – τὰ πράγματα ἔγιναν δυσκολότε-
ρα, ὁ Θεὸς παρακίνησε ὁρισμένους νὰ 
εὐαισθητοποιηθοῦν περισσότερο στὸ 
σο   βαρότατο πρόβλημα τῶν συνανθρώ-
πων μας «ἀτόμων μὲ εἰδικὲς ἀνάγκες».

Ἔτσι ἔγινε εὐρύτατα γνωστὸ ὅτι κά-
ποιοι κινήθηκαν αὐτοβούλως γιὰ νὰ πα-
ρακινήσουν καὶ ἄλλους, ὥστε νὰ συμ   -
παρασταθοῦν ἰδιωτικῶς σὲ τέτοια ἄτο-
μα. Οἱ ἐφημερίδες δημοσίευσαν πρόσ-
φατα ὁρισμένα ἐντυπωσιακὰ περιστα-
τικά, ἀπὸ τὰ ὁποῖα ἀναφέρουμε τὸ ἑξῆς 
συγκινητικό: Ἕνας νεαρὸς Κρητικός, ὁ 
κ. Γεώργιος Περράκης, ἔκαμε τὸν θα-
λάσσιο γύρο τῆς Κρήτης μὲ κανό - κα-
γιὰκ μὲ κουπὶ ἐπὶ 22 ἡμέρες καὶ διήνυ-
σε 830 ναυτικὰ μίλια, κάποτε σὲ δύσκο-
λες καιρικὲς συνθῆκες, γιὰ νὰ εὐαισθη-
τοποιήσει τὴν κοινωνία γιὰ τὰ ἄτομα μὲ 
εἰδικὲς ἀνάγκες. «Δὲν ἔχω τὴν οἰκονο-
μικὴ δυνατότητα νὰ βοηθάω μὲ χρήμα-
τα, ὁπότε βρῆκα αὐτὸν τὸν τρόπο γιὰ 
νὰ εὐαισθητοποιήσω», δήλωσε. Ἀμέ-
σως μόλις ὁλοκλήρωσε τὸν γύρο του, 
συγκεντρώθηκαν 3.000 περίπου εὐρὼ 
ἀπὸ μικρὰ παιδιά – κάτι ποὺ εἶναι πολὺ 
συγκινητικό – καὶ κατατέθηκαν στοὺς 
λογαριασμοὺς τοῦ ἱδρύματος παιδιῶν 
μὲ εἰδικὲς ἀνάγκες» («Τύπος τῆς Κυ-
ριακῆς» 27-11-2011).

Τέτοιες πράξεις ἀγάπης δὲν ἀξίζουν 
θερμὰ συγχαρητήρια; Καὶ δὲν  πρέπει 
νὰ κάμει ὅ,τι μπορεῖ καθένας μας γιὰ 
νὰ βοηθήσει τέτοιες περιπτώσεις ἀσθε-
νῶν;



Ἕνα ἀπὸ τὰ πάθη ποὺ εὔκολα εἰσχω-
ρεῖ στὴν ψυχὴ τοῦ ἀνθρώπου εἶναι τὸ 
ψέμα. Ἴσως διότι ὁ ὑποκινητής του διά-
βολος ἔχει κατορθώσει νὰ πείσει τὸν ἄν-
θρωπο ὅτι εἶναι τάχα μικρὴ ἁμαρτία τὸ 
ψέμα. Αὐτὴ τὴν ἐσφαλμένη  ἀντίληψη ἐ     -
πιθυμεῖ νὰ ἀναιρέσει ὁ ἀπόστολος Παῦ -
λος, ὁ ὁποῖος στὸ σημερινὸ ἀποστολικὸ 
ἀνάγνωσμα μᾶς δίνει σαφὴ καὶ συγκε-
κριμένη ὁδηγία στὸ θέμα αὐτό: «Μὴ ψεύ-
 δεσθε εἰς ἀλλήλους», μᾶς λέει, δηλα δὴ 
μὴ λέτε ψέματα ὁ ἕνας στὸν ἄλλο.  Ὅ      πως 
βγάλατε καὶ πετάξατε σὰν παλιὸ καὶ 
βρώ  μικο ἔνδυμα κάθε ἁμαρτία, ἔτσι νὰ 
πε  τάξετε καὶ τὸ ψέμα. 

Ἂς δοῦμε ὅμως πῶς ἐκδηλώνεται τὸ πά  -

θος αὐτὸ στὴ ζωή μας καὶ γιατί εἶναι ση-
μαντικὸ νὰ τὸ ἐγκαταλείψουμε  ὁριστικά.

1. �ὸ δόλιο πάθος
Δυστυχῶς τὸ ψέμα σὰν ἐπιδημία ἐξα-

πλώνεται καὶ μολύνει τὴν  καθημερινή μας 
ζωή. Κι εἶναι διάφοροι οἱ τρόποι μὲ τοὺς 
ὁποίους ἐκδηλώνεται τὸ πάθος αὐτό. 
Ἄλ    λοι χρησιμοποιοῦν τὸ ψέμα γιὰ νὰ 
κα λύψουν τὰ λάθη καὶ τὶς  παρεκτροπές 
τους, ἄλλοι γιὰ νὰ παρουσιάσουν ἀνύ-
παρκτα προτερήματα, ἄλλοι γιὰ νὰ προ-
ωθήσουν τὸ προσωπικό τους  συμφέρον, 
ἄλλοι γιὰ νὰ συκοφαντήσουν καὶ νὰ βλά-
ψουν κάποιον. Κι ἔτσι τὸ ψέμα ἐμφανίζε-
ται σὲ κάθε χῶ ρο τῆς κοινωνικῆς ζωῆς: 

@����� �Π� �� Ψ�@�
«@ὴ ψεCδεσθε εἰς ἀλλ�λους»

� �Π�Σ��Λ�Σ� �Π�Σ��Λ�Σ

  δελφοί, ὅταν ὁ Χριστὸς φανερωθῇ, ἡ ζωὴ ἡμῶν, τότε καὶ ὑμεῖς σὺν αὐτῷ 
φανερωθήσεσθε ἐν δόξῃ. Νεκρώσατε οὖν τὰ μέλη ὑμῶν τὰ ἐπὶ τῆς γῆς, 
πορνείαν, ἀκαθαρσίαν, πάθος, ἐπιθυμίαν κακήν, καὶ τὴν πλεονεξίαν, ἥτις 

ἐστὶν εἰδωλολατρία, δι᾿ ἃ ἔρχεται ἡ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ ἐπὶ τοὺς υἱοὺς τῆς ἀπειθεί-
ας, ἐν οἷς καὶ ὑμεῖς περιεπατήσατέ ποτε, ὅτε ἐζῆτε ἐν αὐτοῖς· νυνὶ δὲ ἀπόθε-
σθε καὶ ὑμεῖς τὰ πάντα, ὀργήν, θυμόν, κακίαν, βλασφημίαν, αἰσχρολογίαν ἐκ 
τοῦ στόματος ὑμῶν· μὴ ψεύδεσθε εἰς ἀλλήλους, ἀπεκδυσάμενοι τὸν παλαιὸν
ἄνθρωπον σὺν ταῖς πράξεσιν αὐτοῦ καὶ ἐνδυσάμενοι τὸν νέον τὸν ἀνακαι-
νούμενον εἰς ἐπίγνωσιν κατ᾿ εἰκόνα τοῦ κτίσαντος αὐτόν, ὅπου οὐκ ἔνι  Ἕλλην 
καὶ ᾿Ιουδαῖος, περιτομὴ καὶ ἀκροβυστία, βάρβαρος, Σκύθης, δοῦλος, ἐλεύθε-
ρος, ἀλλὰ τὰ πάντα καὶ ἐν πᾶσι Χριστός.

ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
(ΙΒ΄ Λουκᾶ)

Παύλου τοῦ Θηβαίου, 
Ἰωάννου τοῦ Καλυβίτου
Ἦχος πλ. β΄ -  Ἑωθινὸν Θ΄

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΚΘ΄ Κυριακῆς: Κολασ. γ΄ 4-11

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ
Τῆς Κυριακῆς: Λουκ. ιζ΄ 12-19
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τὴν οἰκογένεια, τὴν ἐργασία, τὶς ἐμπο-
ρικὲς συναλλαγὲς κ.ο.κ. 

Δὲν εἶναι ὅμως μόνο τὸ ψέμα μὲ τὰ λό-
για. Ὑπάρχει περίπτωση νὰ ψεύδεται 
κάποιος καὶ μὲ τὴν ἴδια τὴ ζωή του, δη-
λαδὴ νὰ ὑποκρίνεται. Αὐτός, ἐνῶ εἶναι 
πλεονέκτης, μιλάει γιὰ ἐλεημοσύνη, ἢ 
ἐ    ν ῶ εἶναι ὑπερήφανος, παριστάνει τὸν 
ταπεινό. Αὐτὸς ὁ ἄνθρωπος χαρακτη-
ρί ζεται διπρόσωπος. Ἄλλο εἶναι τὸ πρα-
γματικό του πρόσωπο κι ἄλλο παρουσι-
άζει στοὺς ἀνθρώπους γύρω του. 

Εἶναι λοιπὸν πολλοὶ καὶ ποικίλοι οἱ 
τρόποι μὲ τοὺς ὁποίους ἐκδηλώνεται τὸ  
φοβερὸ καὶ ὕπουλο πάθος τοῦ ψεύδους. 
Κι εἶναι τόσο πολὺ συνηθισμένο, ὥστε 
πολλοὶ νὰ τὸ θεωροῦν μικρὴ ἢ ἀσήμαντη 
ἁμαρτία. Κι ὅμως! Ὁ ἀπόστολος Παῦλος 
ἐπιμένει νὰ τὸ ἀπομακρύνουμε ὁριστικὰ 
ἀπὸ τὴ ζωή μας! Γιατί ἄραγε;

2. Δὲν εἶναι μικρὸ πράγμα!
Δύο λόγους θὰ ὑπογραμμίσουμε, γιὰ 

τοὺς ὁποίους ὀφείλουμε νὰ ἐξορίσουμε 
ἀπὸ τὴ ζωή μας τὸ ψεῦδος.

Πρῶτον, τὸ γεγονὸς ὅτι μᾶς χωρίζει 
ἀ   πὸ τὴν Ἀλήθεια, ποὺ εἶναι ὁ Χριστός. 
Κάθε ψέμα μᾶς ἀποξενώνει ἀπὸ τὸν Θεὸ 
καὶ μᾶς κάνει νὰ συγγενεύουμε μὲ τὸ διά-
βολο, ποὺ εἶναι ὁ πατέρας τοῦ ψεύδους 
(Ἰω. η΄ 44). Ὁ παμπόνηρος διάβολος εἶ-
ναι ποὺ εἶπε τὸ πρῶτο ψέμα στὴν ἱστο-
ρία τῆς ἀνθρωπότητος λέγοντας στοὺς 
πρωτοπλάστους ὅτι τάχα, ἂν θὰ ἔτρω-
γαν τὸν ἀπαγορευμένο καρπό, θὰ γίνον-
ταν κι αὐτοὶ θεοί. Οἱ πρωτόπλαστοι ἔπε-
σαν θύματα αὐτῆς τῆς ἀπάτης καὶ ἀπὸ 
τότε ἄρχισε γι’ αὐτοὺς καὶ ὅλους τοὺς 
ἀνθρώπους μιὰ φοβερὴ τραγωδία. Καὶ 
ὁ ἐφευρέτης τοῦ ψεύδους δὲν σταμάτη-
σε νὰ ἐπινοεῖ παρόμοιους τρόπους, γιὰ 
νὰ ἐξαπατᾶ τοὺς ἀνθρώπους καὶ νὰ τοὺς 
παρασύρει στὴν ἁμαρτία. Ἄραγε δὲν εἶ-
ναι τραγικὸ ὁ ἄνθρωπος νὰ μιμεῖται τὸν 
φθονερὸ διάβολο καὶ νὰ χρησιμοποιεῖ τὰ 

δόλια τεχνάσματα καὶ τὶς ὕπουλες μεθό-
δους του; Εἶναι συγκλονιστικὸς ὁ λόγος 
τῆς «Ἀποκαλύψεως» ποὺ μᾶς προειδο-
ποιεῖ ὅτι θὰ μείνει ἔξω ἀπὸ τὴ Βασιλεία 
καὶ τὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ «πᾶς ὁ φιλῶν 
καὶ ποιῶν ψεῦδος», δηλαδὴ ὅποιος ἀ -
γαπάει καὶ πράττει τὸ ψέμα (Ἀποκ. κβ΄ 
15).

Ὁ δεύτερος λόγος γιὰ τὸν ὁποῖο ὀφεί-
λουμε νὰ διώξουμε τὸ ψέμα ἀπὸ τὴ ζωή 
μας εἶναι τὸ ὅτι αὐτὸ μᾶς ἀποξενώνει καὶ 
ἀπὸ τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους. 

Τὸ ψέμα διαλύει τὴν κοινωνικὴ συνο-
χή, διότι μὲ αὐτὸ χάνεται ἡ ἐμπιστοσύνη 
μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων. Ἀντίθετα, μὲ τὴν 
εἰλικρίνεια διευκολύνεται ἡ συνεργασία, 
διαλύονται οἱ ὑποψίες καὶ οἰκοδομεῖται ἡ 
ἀγάπη.

Εἶναι πολὺ σημαντικὸ αὐτὸ ποὺ  τονίζει 
σὲ ἄλλο σημεῖο ὁ ἀπόστολος Παῦλος, 
προκειμένου νὰ μᾶς ἀποτρέψει ἀπὸ τὸ 
ὀλέθριο αὐτὸ πάθος. Μᾶς  ὑπενθυμίζει ὅτι 
«ἐσμὲν ἀλλήλων μέλη» (Ἐφ. δ΄ 25), δη-
λαδὴ ὅτι ὅλοι μας ἀποτελοῦμε ἕνα σῶμα 
καὶ εἴμαστε ὅλοι μέλη τοῦ ἰδίου σώματος. 
Εἶναι δυνατὸν τὰ μάτια ποὺ  βλέπουν ἕνα 
γκρεμὸ νὰ μὴν  πληροφο ρή σουν σωστὰ 
τὰ πόδια καὶ νὰ τὰ ἀφήσουν ἐλεύθερα νὰ 
προχωρήσουν στὴν καταστροφή; Παρο-
μοίως καὶ κάθε ψεῦδος βλάπτει ὄχι μό  νο 
αὐτὸν ποὺ τὸ χρησιμοποιεῖ ἀλλὰ ὅ   λο τὸ 
σῶμα τῆς Ἐκκλησίας. Γι’ αὐτὸ καὶ οἱ χρι-
στιανοί, ὡς μέλη τοῦ Σώ ματος τῆς Ἐκ-
κλησίας, ὀφείλουμε νὰ λέμε σὲ ὅλους 
πάν τα τὴν ἀλήθεια. 

❁  ❁  ❁
Εἶναι ἀπαραίτητο νὰ δώσουμε πολλὴ 

προσοχὴ στὸ ζήτημα τοῦ ψεύδους. Ἂς 
μὴν ἐπιτρέψουμε νὰ μᾶς γίνει  συνήθεια, 
διότι κάτι τέτοιο θὰ μᾶς ὁδηγήσει σὲ ἀπο-
μάκρυνση ἀπὸ τὸν Θεὸ καὶ ἀπὸ τοὺς 
ἀδελφούς μας. Νὰ ἀγαπήσουμε τὴν ἀλή-
θεια, γιὰ νὰ εἴμαστε ἑνωμένοι μὲ τὸν Κύ-
ριο Ἰησοῦ καὶ νὰ ἔχουμε τὴν εὐλογία του 
καὶ τὴ βοήθειά του στὴ ζωή μας.



Εἶναι συχνὸ τὸ φαινόμενο νὰ φθο νοῦν-
ται μεταξύ τους μικρὰ παιδιά, ἀδέλ-
φια, ἀνδρόγυνα, συνεταῖροι, συνά-

δελφοι, πεθερὲς μὲ τὶς νύφες. Τὸ  πάθος 
τοῦ φθόνου ἔχει πάρει τόσο μεγάλες δι-
αστάσεις ποὺ τὸ συναντοῦμε καὶ στὸ 
χῶ ρο τῆς παιδείας, στὸ χῶρο τοῦ ἀθλη-
τισμοῦ, στὸ χῶρο τῆς πολιτικῆς, ἀκόμη 
καὶ στοὺς ἐκκλησιαστικοὺς κύκλους. Σὰν 
πανδημία ἁπλώθηκε σ’ ὅλη τὴν οἰκουμέ-
νη. «Τῆς βασκανίας ἡ τυραννίς (ἡ τυραν-
νία τῆς ζήλειας, τοῦ φθόνου) Ἐκκλησί-
ας ὁλοκλήρους ἀνέτρεψε καὶ τὴν Οἰκου-
μένην ἅπασαν ἐλυμήνατο», σημειώνει ὁ 
ἱερὸς Χρυσό στομος. Κι ἀναρωτιέται ἂν 
ἔμεινε ἄραγε κανεὶς τελείως καθαρὸς ἀπὸ 
τὸ πάθος αὐτό! «Τίς γὰρ τοῦ πάθους τού-
του καθαρός;» (ΕΠΕ 18, 222).

Ἀλλὰ τί εἶναι ὁ φθόνος; Εἶναι ἡ λύπη μας 
γιὰ τὴν εὐτυχία τοῦ ἄλλου ἢ ἡ χαρὰ γιὰ τὴ 
δυστυχία του. Ὅσο καὶ ἂν ἀκούγεται πα-
ράξενα, ὁ φθονερὸς λιώνει γιὰ τὰ καλὰ τοῦ 
πλησίον καὶ χαίρεται γιὰ τὴ δυστυχία του. 
Ὁ φθόνος ἀναπτύσσεται μεταξὺ γνωστῶν 
ἀνθρώπων, συγγενῶν, φί λων, γειτόνων. 
 «Φθόνος φιλίας ἐστὶν ἀρ   ρώστημα», γρά-
φει ὁ Μέγας  Βασίλειος. Εἶναι ἡ κατ’ ἐξοχὴν 
ἀσθένεια ποὺ προσβάλ λει τὴ φιλία. Φθό-
νος εἶναι ἡ διαστρο φὴ τῆς ἀγάπης. Αὐτὸς 
ποὺ φθονεῖ δὲν ἀγαπᾶ τὸν συν άνθρω-
πό του, ἀλλὰ θέλει νὰ τὸν βλάψει, νὰ τὸν 

 ταπεινώσει, νὰ τὸν ἐξουθε νώσει τε-
λείως, γιὰ νὰ  ἐπικρατήσει αὐ   τός. Ὁ 
φθόνος  διώχνει τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ 
καὶ αἰχμαλωτίζει τὸν ἄνθρωπο στὴν 
ἐξουσία τοῦ σατανᾶ. Ἡ ψυχὴ ποὺ 
ζηλεύει γίνεται κατοικία τῶν δαιμό-
νων. Γράφει καὶ ὁ ὅσιος Ἰσαὰκ ὁ Σύ-
ρος ὅτι ὅποιος ἔχει τὸν φθόνο στὴν 
καρδιά του, ἔχει μαζί του τὸν διάβο-
λο. 

Οἱ χαρακτηρισμοὶ αὐτοὶ δὲν εἶναι 
ὑ     περβολικοί, διότι ὁ φθόνος εἶναι 
σκλη ρὸ πάθος. Πέτρα τὴν κάνει 
τὴν καρδιά. Ἐπίσης ὁ φθόνος εἶναι 
τυφλὸ πάθος. Σὲ ὠθεῖ νὰ κάνεις 
ἐνέργειες ποὺ δὲν ἐξηγοῦνται μὲ κα-
μιὰ λογική. Ἡ παγκόσμια ἱστορία κα-
τέγραψε μεγάλα ἐγκλήματα ποὺ δι-
επράχθησαν ἐξαιτίας τοῦ φθόνου. 
Ὁ διάβολος ἀπὸ φθόνο ἔβγαλε τοὺς 
Πρωτοπλάστους ἀπὸ τὸν Παράδει-
σο! Ὁ Κάιν φόνευσε τὸν ἀδελφό του 
Ἄβελ, ἐπειδὴ τὸν φθονοῦσε! Τὰ παι-
διὰ τοῦ Ἰακὼβ πούλησαν τὸν ἀδελ-
φό τους Ἰωσὴφ στοὺς Ἰσμαηλίτες 
ἐμπόρους, γιατὶ τὸν φθονοῦσαν! 
Ἀλλὰ καὶ τὸν Δανιὴλ ἀπὸ φθόνο τὸν 
ἔριξαν στὸ λάκκο τῶν λεόντων, καὶ 
τὸν ἱερὸ Χρυσόστομο ἀπὸ φθόνο 
τὸν καθήρεσαν καὶ τὸν ἐξόρισαν δύο 
φορές, καὶ τὸν ἅ   γιο Νεκτάριο ἀπὸ 
φθόνο τὸν κατασυκοφάντησαν! Τὸ 
 χαρακτηριστικότερο ἀπ’ ὅλα τὰ πα-
ραδείγματα εἶναι ὅτι καὶ τὸν Κύριό 
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μας ἀπὸ φθόνο τὸν ἀνέβασαν ἐπάνω 
στὸ σταυρὸ οἱ Ἰουδαῖοι.

Ὅμως οἱ φθονεροὶ δὲν πετυχαίνουν 
αὐτὸ ποὺ στοχεύουν, ἀλλὰ τὸ ἀκριβῶς 
ἀντίθετο. Αὐτὸν ποὺ φθονοῦν τὸν δο-
ξάζουν, ἐνῶ οἱ ἴδιοι ντροπιάζονται. Ἀν  -
τὶ νὰ βλάψουν τοὺς ἄλλους,  βλάπτουν 
τὸν ἑαυτό τους. Ἀντὶ νὰ τιμωρήσουν 
τοὺς ἄλ λους, αὐτοτιμωροῦνται. Ἀντὶ νὰ 
δηλητηριάσουν τοὺς ἄλλους, αὐτοδη -
λη τηριάζονται. Ὁ Μέγας Βασίλειος το-
νίζει ὅτι ὅπως ἡ σκουριὰ γεννιέται ἀπὸ 
τὸ σίδερο, ἀλλὰ τὸ τρώει σιγά-σιγά, 
ἔτσι καὶ ὁ φθόνος γεννιέται στὴν ψυχὴ 
τοῦ φθονεροῦ, ἀλλὰ γυρίζει κατόπιν 
καὶ τὸν ἐκδικεῖται. Δηλητηριάζει τὴ ζωή 
του, φθείρει τὴν ὑγεία του, χαλάει τὴν 
ψυχικὴ διάθεσή του, πλημμυρίζει τὴν 
καρδιά του μὲ χολή, τὸν καθιστᾶ μ’ ἕνα 
λόγο δυστυχή, ἀφοῦ ὅλες οἱ χαρὲς καὶ 
οἱ ἐπιτυχίες τῶν ἄλλων ἀ   ποτελοῦν γι’ 
αὐτὸν ἰσάριθμες αἰτίες πικρίας καὶ λύ-
πης.

Πῶς πολεμεῖται ἄραγε τὸ πάθος τοῦ 
 φθόνου; Ἐφόσον ὁ φθόνος εἶναι δια-
στρο φὴ τῆς ἀγάπης, θεραπεύεται μὲ 
τὴν ἀνυπόκριτη καὶ ἀνιδιοτελὴ ἀγάπη. 
Ἡ ἀληθινὴ ἀγάπη εἶναι ἡ ἀρετὴ ποὺ 
κατ’ ἐξοχὴν νικᾶ τὸ φθόνο. Ὅπου ὑ  -
πάρ  χει ἀληθινὴ ἀγάπη, ἡ ζήλεια καὶ ὁ 
φθόνος ἐξαφανίζονται. 

Δὲν θεραπεύεται βέβαια εὔκολα τὸ 
πάθος τοῦ φθόνου, διότι αὐτοὶ ποὺ 
φθονοῦν, ἐξωραΐζουν τὸ πάθος τους. 
Λένε πὼς ἀγαποῦν καὶ ὑπεραμύνονται 
γι’ αὐτό. Δὲν παραδέχονται ὅτι δὲν ἀγα-
ποῦν ἀ  ληθινά. Γι’ αὐτό, τὸ πρῶτο ποὺ 
χρειάζεται νὰ κάνουμε, εἶναι νὰ παρα-
δεχθοῦμε ὅτι ὑπολειπόμαστε στὴν ἀλη-
θινὴ ἀγάπη. Αὐ τὸς ποὺ ἀληθινὰ ἀγα-
πάει, δὲν κάνει κακὸ στὸν πλησίον του, 
ἀλλὰ χαί ρεται γιὰ τὴν ἀρετὴ καὶ τὴν 
 προκοπή του. Συναγάλλεται, ὅταν τὸν 

βλέπει νὰ προοδεύει πνευματικά. Δὲν 
ἐπιβουλεύεται τὴν τιμή του, ἀλλὰ τοῦ δί-
νει τὸ προβάδισμα. Δὲν τὸν  κατηγορεῖ 
στοὺς ἄλλους ἀνθρώπους, ἀλλὰ λέει 
γι’ αὐτὸν ἐπαινετικοὺς λόγους.  Ἐπίσης 
αὐτὸς ποὺ ἀληθινὰ ἀγαπάει, συμπά-
σχει μὲ τὸν πάσχοντα ἀδελφό του. 
Προσπαθεῖ νὰ τὸν ἀνακουφίσει στὸν 
πό νο του. Τὸν ἐνισχύει μὲ λόγους πα-
ρηγορίας. Ὅταν τὸν βλέπει νὰ ἁμαρτά-
νει, δὲν τὸν διασύρει δημοσίως, ἀλλὰ 
τὸν διορθώνει μὲ λεπτότητα. 

Ἂς μάθουμε κι ἐμεῖς νὰ μὴν ὑποχω-
ροῦμε στὰ κεντήματα τοῦ φθόνου, ἀλ-
λὰ νὰ συμπεριφερόμαστε στοὺς ἀδελ-
φοὺς μὲ ἄδολη καὶ ἀνυπόκριτη ἀγάπη. 
Νὰ τοὺς ἔχουμε στὴν προσευχή μας. 
Νὰ χαι ρόμαστε στὶς χαρές τους καὶ 
νὰ λυπόμαστε στὶς λύπες τους (Ρωμ. 
ιβ΄ 15). Νὰ λέμε τὰ καλύτερα λόγια γι’ 
αὐτούς. Ἔτσι πολεμεῖται ἀποτελεσμα-
τικὰ τὸ πάθος τοῦ φθόνου.

Ἐπίσης ἀντὶ νὰ στεκόμαστε στὸν 
πλοῦ το ἢ στὸ ἀξίωμα τοῦ συνανθρώ-
που μας καὶ νὰ λιώνουμε ἀπὸ τὸ πά-
θος τοῦ φθόνου, νὰ καλλιεργοῦμε τὴν 
ἀρετή, ποὺ εἶναι τὸ μεγαλύτερο καὶ μο-
νιμότερο ἀγαθό, ἀλλὰ καὶ τὰ χαρίσματα 
μὲ τὰ ὁποῖα μᾶς προίκισε ὁ ἅγιος Θεός. 
Ἔτσι δὲν θὰ αἰσθανόμαστε μειονεκτικά, 
ἀλλὰ θὰ εἴμαστε πλήρως ἱκανοποιημέ-
νοι. Λόγου χάριν, ὁ ἀδελφός μας ἔχει 
τὸ χάρισμα τῆς καλλιφωνίας, ποὺ ἐμεῖς 
δὲν τὸ ἔχουμε. Δὲν χρειάζεται νὰ τὸν 
ζηλεύουμε γι’ αὐτό, ἀλλὰ νὰ καλλιερ-
γοῦμε τὰ χαρίσματα ποὺ σ’ ἐμᾶς ἔδω-
σε ὁ Θεός. Σὲ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους 
δίνει χαρίσματα. Μπορεῖ σ’ ἐμᾶς νὰ μὴ 
χάρισε καλλιφωνία, ἀλλὰ νὰ χάρισε χά-
ρισμα συγγραφικό, χάρισμα διακονίας, 
χάρισμα παρακλήσεως. Αὐτὰ τὰ χαρί-
σματα νὰ καλλιεργοῦμε, καὶ ἡ ζωή μας 
θὰ εἶναι Παράδεισος!



Παραμονὲς Χριστουγέννων. Ἡ οἰ -
κογένεια τοῦ κ. Ἀριστάρχου μὲ 
τὰ τρία τους ἀγόρια  ἑτοιμά ζον ται 

πυ ρετωδῶς γιὰ τὶς γιορτὲς τοῦ Δω δε-
καημέρου. Κλείνουν τὰ σχολεῖα. Εὐ-
και ρία γιὰ περισσότερο παιγνίδι καὶ 
χα    λάρωση, ὕστερα μά λιστα ἀπὸ τὸ 
ἐν    τατικὸ διάβασμα μὲ τὰ μαθήματα τοῦ  
σχο   λείου, τὰ φροντιστήρια, τὶς ξένες 
γλῶσ σες καὶ βάλε.

Ἡ καλή τους μητέρα Ἑλένη καμαρώ-
νει τὰ τρία της ἀγγελούδια,  κα θὼς τὰ 
βλέπει νὰ ξεπετάγονται καὶ νὰ με   γα-
λώνουν. Θέλει πολὺ νὰ τὰ εὐχαριστή -
σει στὶς γιορτές. Μὲ τὸν καλό της σύ-
ζυγο κατέληξαν στὰ δῶρα ποὺ θὰ τοὺς 
ἀγοράσουν. Καὶ γιὰ τὸ τραπέζι τὸ χρι-
στουγεννιάτικο οὔτε λόγος νὰ γίνε ται. 
Θὰ ἔχει κάτι τὸ ξεχωριστό.

Ὁ κ. Ἀρίσταρχος ἔχει καθιερώσει στὴν 
οἰκογένειά του τέτοιες μεγάλες γιορτὲς 
νὰ θυμοῦνται φτωχὲς οἰκο γέ νειες, ὀρ-
φανὰ παιδιά, καὶ ἀπὸ τὸ ὑστέρημά τους 
κάτι νὰ  τοὺς προσφέρουν. Ἡ μητέρα 
του μαζὶ μὲ ἄλλες φίλες της ἔχουν ἕνα 
φιλανθρωπικὸ Σύλλογο καὶ βοηθοῦν 
ὅσο μποροῦν ἀνθρώπους ποὺ ἔχουν 
κάποια ἀνάγκη. Τοὺς συνδέουν μὲ 
τὴν Ἐκ κλησία, μὲ τὴν Ἐξομολόγηση, 
μὲ τὸ λόγο τοῦ Θεοῦ. Συγκέντρωσαν 
καὶ φέτος μερικὰ χρήματα μεταξύ τους 

καὶ βγῆκαν στὴν ἀγορὰ νὰ βροῦν  κα λὰ 
καὶ ἁπλὰ εἴδη ρουχισμοῦ, γιὰ νὰ τὰ 
προσφέρουν σὲ ἀνθρώπους ποὺ ἔ  -
χουν ἐξακρι βώσει ὅτι ἔχουν  πραγ μα τικὴ 
ἀνά γ  κη. Παρακάλεσε καὶ τὸ γιό της 
τὸν Ἀρί σταρχο νὰ μεσολαβήσει σὲ φί-
λο του ποὺ ἔχει κατάστημα μὲ εἴ δη ἀ  -
θλητικά, νὰ τοὺς προμηθεύσει παπού    -
τσια, ὅσο μπορεῖ σὲ χαμηλὴ τιμή, γιὰ 
τὸν φιλανθρωπικὸ αὐτὸ σκο πό. Ὁ κα -
ταστηματάρχης στὴν παρά κλη   ση τοῦ 
φίλου του ἀνταποκρίθηκε πρόθυ μα, καὶ 
μάλιστα, ὅταν ἄκου σε τὸν  σκο πὸ τῆς ἀ  -
γορᾶς τῶν παπου τσιῶν, προ θυμοποι-
ήθηκε νὰ δώσει καὶ μερικὰ ζευ γάρια 
δω ρεάν. Συνολι κὰ ἀγο ράσ θη καν 25 
ζευ γάρια καλὰ παπού τσια ἀ   θλητικά.

Τὰ τρία ἀγόρια του, ὅταν εἶδαν τὰ πα-
πούτσια στὸ σπίτι τους καὶ πληρο φο-
ρήθηκαν ὅτι θὰ τὰ μοίρα ζαν σὲ παιδιὰ 
ποὺ εἶχαν ἀνάγκη, ἀποφάσισαν μὲ τὸ 
χαρτζιλίκι τους νὰ ἀγοράσει ὁ καθένας 
ἕνα ζευγά ρι παπούτσια. Καὶ τὰ δύο 
μὲν μεγα λύτερα εἶχαν νὰ διαθέσουν τὸ 
ποσὸ ποὺ χρειαζόταν. Ὁ μικρὸς ὅ μως, 
ὁ Γιωργάκης, εἶχε μόλις τὰ μισὰ χρή-
ματα. Σκυθρώπιασε ὁ καημένος, διότι 
ἔβλεπε τὰ δυὸ μεγαλύτερα ἀδέλφια του 
νὰ χαίρονται μὲ αὐτὴ τὴν πράξη τῆς 
ἀγάπης, ἐνῶ αὐτὸς δὲν μπόρεσε νὰ 
βοηθήσει. Οἱ γονεῖς του τὸ κατάλαβαν 

«Ἐσὺ θὰ προσφέρεις
ἕνα παπούτσι»

ΑΛΗΘΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
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καὶ γιὰ νὰ τὸ διασκεδάσουν λίγο, εἶπε ὁ 
πατέρας του: 

–Δὲν πειράζει, Γιῶργο, ἐσὺ θὰ προσ -
φέρεις ἕνα μόνο παπούτσι. Καὶ ξέ  σπα-
σαν ὅλοι στὰ γέλια.

Ὁ μικρὸς μπορεῖ καὶ αὐτὸς νὰ γέλασε, 
ὅμως τὸ εἶχε μέσα του μαράζι. Μόνο 
ἕνα παπούτσι τί νὰ τὸ κάνει τὸ παιδάκι 
ποὺ θὰ τὸ πάρει; 

Πέρασαν οἱ ἡμέρες τῶν Χριστουγέν-
νων καὶ ἦρθε ἡ Πρωτοχρονιά. Ἡ κα λή 
τους μητέρα τοὺς ἑτοίμασε μιὰ ὡ    ραία 
βασιλόπιτα καὶ σὲ κατάλληλη  θέ ση ἔ    -
βαλε τὸ φλουρί, ποὺ θὰ τὸ ἐξαρ γύρω-
νε ὁ πατέρας μὲ λίγα χρήματα σ’ αὐ τὸν 
ποὺ θὰ τό ’βρισκε. Ὅλοι συγ κεν τρω-
μένοι στὸ σπίτι ἀπὸ τὴν παρα  μο νὴ 
τῆς Πρωτοχρο νιᾶς, μαζὶ καὶ ἡ για  γιά 
τους. Ἔφθασε ἡ ὥρα νὰ  κό ψουν τὴ βα-
σιλόπιτα. Τὰ τρία ἀγόρια σὲ ἐπι φυλακὴ 
παρα κο λουθοῦν τὸν πα τέρα, ποὺ εἶναι 
ἕτοιμος. Ἔψαλαν ὅλοι μαζὶ τὸ τρο πά ριο 
τοῦ ἁγίου Βασι λείου.

–«Εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ 
Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος», ἐ   πανέ-
λαβε ὁ πατέρας τρεῖς φορές, σταυ-
ρώνοντας συγχρόνως καὶ τὴ βα σι λό-
πιτα.

Τὰ μάτια ὅλων καὶ ἰδιαίτερα τῶν παι-
διῶν εἶναι καρφωμένα συνεχῶς ἐκεῖ 
καὶ παρακολουθοῦν ἐρευνητικὰ σὲ 
ποιὸ σημεῖο θὰ μποροῦσε ἡ μητέρα 
τους νὰ ἔχει κρύψει τὸ φλουρί. Ἀρχίζει 
τὸ κόψιμο.

–Τὸ πρῶτο κομμάτι εἶναι τοῦ Χριστοῦ, 
λέει ὁ πατέρας.

–Τὸ δεύτερο τῆς Παναγίας, ἐπεμβαίνει 
ἡ μητέρα.

–Τὸ τρίτο τοῦ ἁγίου Βασιλείου.
Ἡ ἀγωνία στὸ ἀποκορύφωμά της. Ὁ 

μικρὸς παρακολουθεῖ μὲ λοξὲς ματιὲς 
τὸ πρόσωπο τῆς μητέρας του, μήπως 
καὶ ἀποσπάσει κανένα μορφασμὸ συν  -

θη ματικὸ γιὰ τὸ ποῦ βρίσκεται τὸ φλου -
ρί.

–Τὸ τέταρτο κομμάτι εἶναι τοῦ μπα-
μπᾶ μας, λέει ἡ μητέρα τους.

Ξεπετάγεται ὁ μικρὸς καὶ δυνατὰ φω-
νά ζει: 

–Τὸ ἄλλο κομμάτι εἶναι τῆς μαμᾶς καὶ 
ἔπειτα τῆς γιαγιᾶς.

Σὲ κανένα κομμάτι ὅμως μέχρι τώρα 
δὲν βρέθηκε τὸ φλουρί. 

–Καλὰ πᾶμε, ψιθύρισε ὁ μεγαλύτερός 
τους. Μείναμε τρεῖς. Κά ποι ος ἀπὸ μᾶς 
θὰ εἶναι ὁ τυχερός.

Μὲ ἀργὲς κινήσεις ὁ πατέρας κόβει τὰ 
τρία κομμάτια γιὰ τὰ τρία ἀγόρια του...

–Νάτο! φωνάζει ὁ μικρὸς Γιωργάκης. 
Σὲ μένα ἔπεσε τὸ φλουρί.

Ὁ πατέρας, ἕτοιμος καθὼς ἦταν, βγά-
ζει μερικὰ χαρτονομίσματα ἀπὸ τὴν 
τσέ πη του καὶ τὰ δίνει στὸ Γιωργάκη. 
Χα  ρούμενος τότε ἐκεῖνος καὶ γελαστὸς 
φωνάζει: 

–Νά, καὶ τὸ δεύτερο παπούτσι! Θὰ 
δώ σω καὶ ’γὼ στὸ παιδάκι δυὸ παπού-
τσια! 

Πέφτει στὴν ἀγκαλιὰ τῆς γιαγιᾶς καὶ 
τῆς λέει: 

–Γιαγιά μου καλή, ὁ μπαμπὰς βοή-
θησε καὶ ἀγοράσατε καλὰ παπούτσια 
καὶ φθηνά, τὰ ἀδέλφια μου ἀγόρασαν 
ἀπὸ ἕνα ζευγάρι. Νά, πάρε τὰ χρήματα 
ἀπὸ τὸ φλουρὶ γιὰ τὸ ἄλλο παπούτσι!

Ἡ γιαγιὰ δὲν μπόρεσε νὰ κρατήσει τὴ 
συγκίνησή της. Βούρκωσαν τὰ μάτια 
της καὶ μέσα ἀπ’ τὰ βάθη τῆς καρδιᾶς 
της ἔδωσε τὴν εὐχή της στὸ Γιωργάκη 
καὶ στὰ ἄλλα δυὸ ἐγγονάκια της. Οἱ 
γο νεῖς δοξάζουν τὸν Θεὸ καὶ Τὸν πα-
ρα καλοῦν νὰ φυλάξει τὰ παιδιά τους 
κοντά του, τώρα ποὺ μεγαλώνουν, καὶ 
πάντα μὲ τέτοια αἰσθήματα ἀγάπης 
πρὸς τοὺς ἄλλους νὰ γιορτάζουν τὶς 
με γάλες γιορτὲς τῆς Ἐκκλησίας μας.



Ν   έα χρονιά! Εὐχὲς καὶ προσδοκί-
ες μάλιστα σὲ μιὰ ἐποχὴ ἰδιαίτε-
ρης δυσκολίας. Ποιὸς ὅμως στὴν 

ἀρχὴ τοῦ νέου ἔτους ἀλλὰ καὶ στὴν ἀρχὴ 
κάθε ἐργασίας καὶ περιόδου δὲν ξεκινᾶ 
μὲ αἰσιοδοξία; Ποιὸς δὲν φαντάζεται τὶς 
καλύτερες συνθῆκες καὶ παραμέτρους 
μαζὶ μὲ τὴν πιὸ αἴσια ἔκβαση σὲ ὅ,τι 
πρω τοξεκινᾶ; Ποιὸς δὲν πλάθει ὄνειρα 
καὶ δὲν αἰσιοδοξεῖ γιὰ τὸ αὔριο καὶ γιὰ 
τὸ μέλλον;

Παρόλο ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ ζεῖ  καν εὶς 
μόνο μὲ ὄνειρα, εἶναι ὡστόσο ἀπόδειξη 
ψυχικῆς ὑγείας ἡ δημιουργία  ὀνείρων. 
Μόνο καταθλιπτικὰ καὶ ἀπαισιόδοξα ἄ -
τομα δὲν μποροῦν νὰ ὀνειρευτοῦν καὶ 
νὰ ἐπιθυμήσουν κάτι καλύτερο.

Εἶναι λοιπὸν φυσικὸ στὸ ξεκίνημα τῆς 
νέας χρονιᾶς νὰ δημιουργοῦνται ἐντός 
μας ὄνειρα καὶ προσδοκίες. Καὶ σὰν τέ-
τοιο, δὲν εἶναι ἀπαγορευμένο νὰ πο-
θεῖ κανεὶς καλυτέρευση τῶν συνθηκῶν 
τῆς ζωῆς του, ἀπόκτηση περισσότερης 
ἐμπειρίας στὸν τομέα τῆς ἐργασίας του 
καὶ ὁτιδήποτε ἄλλο ἐπιθυμεῖ. Δὲν ἀπα-
γορεύεται στὸν ἄνθρωπο νὰ πλάθει τὰ 
ὄνειρά του. Πολὺ περισσότερο ὅταν τὰ 
ὄνειρα αὐτὰ εἶναι μέσα στὰ πλαίσια τοῦ 
θελήματος τοῦ Θεοῦ. Ὅμως ὅ,τι καὶ νὰ 
εἶναι, ὄνειρα εἶναι.

Λένε πὼς τὸ μακρύτερο ὄνειρο δὲν δι-

αρκεῖ περισσότερο ἀπὸ μερικὰ δευτε-
ρόλεπτα. Γι’ αὐτὸ καὶ δὲν εἶναι λίγες οἱ 
φορὲς ποὺ τὸ ὄνειρο δὲν κρύβει μονά-
χα τὴ γλυκιὰ καὶ ἐπιθυμητὴ προσδοκία 
ἀλλὰ ταυτόχρονα καὶ τὴ σύντομη ἀπό-
λαυση. «Ὄνειρο ἦταν», λέμε· καὶ πέρα 
ἀπὸ τὴν ὑπέροχη ἐμπειρία περιγράφου-
με μὲ ἀδιόρατη θλίψη καὶ τὸ σύντομο 
τοῦ πράγματος.

Καὶ κάτι ἄλλο. Τὰ ὄνειρα εἶναι καταστά-
σεις ποὺ τὶς γεύεται κανεὶς κατὰ τὴ διάρ-
κεια τοῦ ὕπνου του, συνήθως τὴ νύχτα. 
Πόσο ὅμως κρατᾶ μιὰ νύχτα; Καὶ ὑπάρ-
χει νύχτα ποὺ νὰ μὴν ἔσβησε καὶ χάθηκε 
στὸ φῶς τῆς ἐπερχόμενης μέρας; Ὄνει-
ρα ποὺ ἔσβησαν καὶ χάθηκαν στὸ φῶς 
τῆς μέρας, πιὸ πολὺ ἀπὸ τὴν εὐχάρι-
στη ἀνάμνηση ἀφήνουν τὴν πικρία μιᾶς 
ἐλπίδας ποὺ χάθηκε, μιᾶς χαρᾶς ποὺ 
ἔσβησε.

Ὁ ἀπόστολος Παῦλος στὴν πρὸς Ρω-
μαίους ἐπιστολή του παρομοιάζει τὸ 
χρό νο τῆς ζωῆς μας μὲ νύχτα: «Ἡ νὺξ 
προέκοψεν, ἡ δὲ ἡμέρα ἤγγικεν», γρά-
φει (Ρωμ. ιγ΄ 12). Κι ἔτσι ὅλα τὰ ὄνειρά 
μας, αὐτὰ τὰ ὁποῖα θὰ πραγματοποιη-
θοῦν ἀλλὰ καὶ αὐτὰ ποὺ θὰ παραμείνουν 
ἁπλῶς ὄνειρα, ὅλα μέσα στὴ νύχτα τοῦ 
παρόντος βίου ἀναφέρονται. Καὶ ἑπομέ-
νως πολὺ λίγο θὰ  διαρκέσουν. Ἡ νύχτα 
«προκόπτει». Προχωρεῖ. Φεύγει. Φεύγει 
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παίρνοντας μαζί της τὰ ὄνειρά μας. «Ἡ 
δὲ ἡμέρα ἤγγικεν». Ποιὰ ἡμέρα; Ἡ ἡμέ-
ρα ἡ λαμπρά, ἡ μεγάλη καὶ ἐπιφανής. Ἡ 
ἡμέρα τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. 
Ἡ ἡμέρα ποὺ σὲ ἀντιδιαστολὴ μὲ τὴ νύ-
χτα δὲν θὰ τελειώνει ποτέ. Ἡ ἡμέρα τῆς 
μελλούσης ζωῆς.

❁  ❁  ❁
Ποιὰ εἶναι τὰ ὄνειρά μας; Ποιοὶ εἶναι οἱ 

πόθοι καὶ οἱ ἐπιδιώξεις μας; Δὲν πρέπει 
τώρα, καθὼς γεννιοῦνται μέσα μας μὲ 
τὴν ἀνατολὴ τοῦ νέου ἔτους, νὰ τὰ φιλ-
τράρουμε κάτω ἀπὸ τὸ φῶς τῆς ἡμέρας 
τοῦ Κυρίου μας; 

Μποροῦν τὰ ὄνειρά μας ν’ ἀντέξουν 
στὸ φῶς τῆς ἡμέρας τοῦ Κυρίου; Στὸ 
φῶς τῆς αἰώνιας Βασιλείας του; Εἶναι πό-
θοι, ὄνειρα καὶ ἐπιδιώξεις αἰώνιες; Εἶναι 
ὄνειρα ἅγια, εὐσεβὴ καὶ  θεάρεστα; Πο-
θοῦμε «πρῶτον τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ 
καὶ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ» (Ματθ. ς΄ 
33); Αὐτὰ εἶναι ὄνειρα! Αὐτοὶ εἶναι πόθοι! 
Αὐτὲς εἶναι βλέψεις! Ὄχι ὅτι τὸ νὰ ὀνει-
ρεύεται κανεὶς νὰ προοδεύσουν τὰ παι-
διά του, νὰ ἐξελιχθεῖ ἐπιτυχῶς ἡ ἐργα-
σία του ἢ νὰ ἀποτελειώσει τὸ σπίτι του, 
εἶναι ἁμαρτία. Ἀλλὰ μποροῦμε καὶ πρέ-
πει νὰ ὀνειρευόμαστε μόνο αὐτά; Αὐτὰ 

ποὺ ἀφοροῦν μόνο τὴ νύχτα τοῦ παρόν-
τος βίου; 

Ἂν στὴ νύχτα τῆς ἐπίγειας ζωῆς μας τὰ 
μόνα ὄνειρά μας εἶναι οἱ ἁμαρτωλὲς καὶ 
ἐμπαθεῖς ἐπιθυμίες μας, τότε δὲν εἴμαστε 
ἄξιοι νὰ ξημερωθοῦμε στὴ Βασιλεία τοῦ 
Θεοῦ.

Ἂν στὸ σκοτάδι τῆς ἐπίγειας ζωῆς μας 
τὰ μόνα ὄνειρά μας εἶναι οἱ χαρές, οἱ ἐπι-
τυχίες καὶ οἱ νόμιμες ἀπολαύσεις αὐτοῦ 
τοῦ κόσμου, τότε δὲν ἐπιθυμοῦμε βαθιὰ 
νὰ ξυπνήσουμε κατὰ τὴν ἡμέρα τὴν ἐπι-
φανὴ τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ. Καὶ στὶς δύο 
περιπτώσεις τὰ ὄνειρά μας ὑπάρχει κίν-
δυνος νὰ μεταβληθοῦν σὲ ἐφιάλτες.

Μόνο ἂν μέσα στὰ ὄνειρά μας ὑπάρ-
χει ὁ Παράδεισος, ἡ κοινωνία μὲ τὸν 
Θεό, οἱ Ἅγιοι καὶ ἡ προσδοκία τῆς συν-
αντήσεώς τους, μόνο τότε τὰ ὄνειρα αὐ-
τοῦ τοῦ βίου θὰ μᾶς παραδώσουν σὲ 
μιὰ πραγματικότητα ἀπείρως πιὸ γλυκιὰ 
ἀπὸ αὐτὴν ποὺ ὀνειρευτήκαμε: στὴ Βα-
σιλεία τοῦ Θεοῦ, αὐτὴν ποὺ μάτι ἀνθρώ-
πινο ποτὲ δὲν ἀντίκρισε καὶ ἀνθρώπι-
νο ἀφτὶ ποτὲ δὲν ἄκουσε τὴν περιγραφή 
της, καὶ ἀνθρώπινος νοῦς καὶ φαντασία 
ποτὲ δὲν μπόρεσε νὰ φανταστεῖ (βλ. Α΄ 
Κορ. β΄ 9).

Ἀποστόλου Χ. ΤσολάκηΝέα ἔκδοσηΝέα ἔκδοση

Γένους στήριγμα
Τὸ Κίνημα τῶν Κολλυβάδων Πατέρων

καὶ ἡ πνευματικὴ προσφορά του στὸ Ἔθνος
Στὰ δίσεκτα χρόνια τῆς δουλείας στὸν Ὀθωμανὸ δυνάστη, σὲ ἐ  -

ποχὴ κατεξοχὴν κρίσιμη γιὰ τὴν ὑπόσταση τοῦ Νέου Ἑλληνισμοῦ, 
οἱ ὅσιοι Κολλυβάδες Πατέρες κατόρθωσαν νὰ ἀφυπνίσουν τὶς καταπτοημένες συν-
ειδήσεις τῶν ὑποδούλων, δείχνοντας τὸ δρόμο τῆς ἀναγεννήσεως τοῦ Ἔθνους μέσα 
ἀπὸ τὸν ἀναβαπτισμό του στὶς ἀστείρευτες πηγὲς τῆς ἑλληνορθοδόξου παραδόσεως. 

Σὲ καιροὺς δυσχείμερους γιὰ τὴν πατρίδα μας τὸ βιβλίο αὐτὸ ἔρχεται νὰ μᾶς ὑπεν-
θυμίσει τὴν ἀνάγκη γιὰ δραστικὴ ἐξάρτηση ἀπὸ τὰ ζώπυρα ἐκεῖνα τοῦ Ἔθνους ποὺ 
εἶναι ἱκανὰ καὶ σήμερα νὰ διασφαλίσουν τὴν πνευματική μας ἐλευθερία, καθὼς καὶ 
τὴν ἰδιαίτερη ἐθνικὴ καὶ πολιτισμικὴ φυσιογνωμία μας. Σελίδες 144. Τιμᾶται 5 4.



με ἀστραπιαῖα, ἦταν ἡ ὥρα στὸ με γάλο 
ρο  λόι ἑνὸς σταθμοῦ: 12 παρὰ 5 λε   πτά! 
Πλησίαζαν μεσάνυχτα!

Οἱ ἀπορίες μὲ ἔπνιγαν. Ἔπρεπε νὰ μά-
θω: Πῶς βρέθηκα ἐκεῖ; Ποῦ πάω;  Ποῦ καὶ 
πότε ἔπρεπε νὰ κατεβῶ; Τί  ὑποχρεώ σεις 
εἶχα σ᾿ αὐτὸ τὸ μυστηριῶδες  ταξίδι; Αὐτὰ 
τὰ βασανιστικὰ καὶ ἀφόρητα γιὰ μέ να ἐ -
ρωτήματα ἔπρεπε νὰ βροῦν τὸ συντομό-
τερο τὴν ἀπάντηση.

Ἔριξα ἕνα βλέμμα στοὺς συνταξιδιῶ-
τες μου… Ὅλοι σχεδὸν ἦταν ἀνέμελοι… 
Κουβέντιαζαν, ἀστειευόντουσαν, γελοῦ-
σαν, δι  ασκέδαζαν... πολλοὶ κοιμόν του-
σαν βαθιά. Ἀποφάσισα ὡστόσο νὰ τοὺς 
ἐνοχλήσω:

‒Ξέρετε;
Μερικοὶ σήκωσαν ἀδιάφορα καὶ βαριε-

στημένα τοὺς ὤμους τους, οἱ περισσό-
τεροι μὲ κοίταξαν περίεργα… ἕνας - δυὸ 
μοῦ ἀποκρίθηκαν:

‒Καὶ τί σὲ νοιάζει; Καλὰ δὲν εἶσαι ἐδῶ; 
Κάτσε, διάβασε, παῖξε… κοιμήσου…

Ἡ ἀπάντησή τους, ἡ ἀδιαφορία τῶν 
πολ λῶν μὲ πάγωσε…

Μόνο ἕνα γεροντάκι χωμένο σὲ μιὰ γω-
νίτσα μοῦ ψιθύρισε: «Ἑτοίμασε τὶς ἀπο-

Οταν ἄνοιξα τὰ μάτια μου, συνειδητο-
ποίησα ὅτι βρίσκομαι νύχτα μέσα σὲ 
ἕνα τρένο ποὺ ἔτρεχε μὲ ἰλιγγιώδη 

ταχύτητα. Πῶς βρέθηκα ἐκεῖ; Ποῦ πήγαι-
να; Ποῦ ἔπρεπε νὰ κατεβῶ; Ἄγνωστο!

Ἔξω ἦταν πυκνὸ σκοτάδι. Τὸ μόνο ποὺ 
μπόρεσα νὰ διακρίνω, καθὼς  περ     νούσα -

Μεσάνυχτα στὸ τρένο...

σκευές σου! Δὲν ξέρεις ποῦ καὶ πότε θὰ 
κατεβεῖς!».

❁  ❁  ❁
Μεσάνυχτα μέσα στὸ τρένο…
Αὐτὸς εἶμαι… Αὐτὸς εἶσαι… Αὐτοὶ εἴμα-

στε… Αὐτὴ εἶναι ἡ ζωή μας. 
Ἤρθαμε ξαφνικὰ στὴ ζωὴ χωρὶς νὰ 

τὸ καταλάβουμε, χωρὶς νὰ ἐρωτηθοῦμε. 
Βρεθήκαμε σ᾿ αὐτὸν τὸν κόσμο. Γιατί; 
Ποιὸς τὸ ἀποφάσισε; Μὲ ποιὸ σκοπό; 
Ποῦ κατευθυνόμαστε;

Τὸ τρένο τῆς ζωῆς κινεῖται μὲ ταχύτητα 
ἀστραπιαῖα! Χθὲς παίζαμε μωρά, σήμερα 
παλεύουμε ὥριμοι μὲ τὰ ἀτέλειωτα προ-
βλήματα τῆς ζωῆς... αὔριο…

Αὔριο κάποια στιγμὴ θὰ κατεβοῦμε ἀπὸ 
τὸ τρένο… Οἱ συνεπιβάτες μας θὰ συνε-
χίσουν τὸ ταξίδι μέχρι κάποιον ἀπὸ τοὺς 
ἑπόμενους σταθμούς… ἐμεῖς ὅμως θὰ 
ἔχουμε ἤδη ἀποβιβαστεῖ…

Καὶ τότε…
Τότε θὰ εἶναι ἤδη ἀργὰ γιὰ ὁτιδή ποτε…
Ἂς ξαναγυρίσουμε στὰ τρία ἐρωτή ματα.
Τὸ πρῶτο εἶναι: Πῶς βρεθήκαμε στὸ 

τρένο τῆς ζωῆς;
Πῶς; Ἰδού! «Ἐξελέξατο ἡμᾶς ἐν αὐτῷ 

πρὸ καταβολῆς κόσμου» (Ἐφ. α΄ 4)· μᾶς 
διάλεξε ὁ Θεὸς πρὶν ἀκόμη δημιουργη-
θεῖ ὁ κόσμος! Δὲν εἴμαστε χθεσινοί, δὲν 
εἴμαστε βλαστοὶ τύχης καὶ χημικῶν διερ-
γασιῶν. Εἴμαστε ἀρχαιότεροι ἀπὸ τὸν κό-
σμο ὅλο, παιδιὰ μιᾶς ἀγάπης ὑπέρχρο-
νης, ἀκατάλυτης, παντοτινῆς. Πρὶν ὑπάρ-
ξει ὁ κόσμος, πρὶν δημιουργηθεῖ ὁ χῶρος, 
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προτοῦ ξεκινήσει ὁ χρόνος… ἐμεῖς ὑπήρ-
χαμε. Ὑπήρχαμε στὸ νοῦ τοῦ Θεοῦ, στὴ 
σκέψη τοῦ Δημιουργοῦ μας. Σὲ παρα-
πάνω ἀπὸ 13,5 δισεκατομμύρια χρόνια 
ὑπολογίζουν οἱ ἐπιστήμονες τὴν ἡλικία 
τοῦ σύμπαν τος. Τότε, λένε,  ξεκίνησε ὁ 
κόσμος καὶ ἀρ γότερα οἱ γαλαξίες, τὰ ἀ -
στέρια, οἱ πλανῆτες.

Ἐμεῖς ὅμως, ὁ καθένας ἀπὸ μᾶς, ὑπῆρ-
χε ἤδη μέσα στὴ σκέψη τοῦ Θεοῦ. Κι 
αὐ τὸ ποὺ τότε ἦταν ἁπλῶς σχέδιο καὶ 
σκέ  ψη, ἔχει γίνει τώρα πραγματικότητα. 
Τώ ρα ὑπάρχουμε… Τρέχουμε στὸ ταχύ-
τατο τρένο τῆς ζωῆς. Γιατί, μὲ ποιὸ σκο-
πό, ποῦ κατευθυνόμαστε;

Αὐτὸ εἶναι τὸ δεύτερο σημαντικὸ ἐρώ-
τημά μας.

Μεσάνυχτα στὸ τρένο τῆς ζωῆς! Καὶ 
εἶναι τραγικό, εἶναι ἡ χειρότερη φρίκη νὰ 
μὴ γνωρίζει κανεὶς ποῦ πάει, ποιὸς εἶναι 
ὁ σκοπός, τὸ νόημα τῆς ζωῆς του. Ἕνας 
ἐπιβάτης στὸ τρένο ποὺ δὲν ξέρει ποῦ 
πάει εἶναι κάτι ἀδιανόητο, μιὰ τρέλα! Κι 
ἕνας ταξιδιώτης τῆς ζωῆς χωρὶς γνώση 
τοῦ προορισμοῦ του, τί εἶναι; Δὲν ἀποτε-
λεῖ φαινόμενο παραλογισμοῦ; Ὁ πιστὸς 
ὅμως γνωρίζει. Τί γνωρίζει; Γνωρίζει ὅτι 
τέλος καὶ σκοπὸς τοῦ ταξιδιοῦ αὐτοῦ στὸ 
τρένο τῆς ζωῆς εἶναι νὰ βρεθεῖ στὸ πατρι-
κό του σπίτι, στὸ παλάτι τοῦ Πατέρα του, 
τοῦ Δημιουργοῦ του, στὴ Βασιλεία τὴν 

εὐλογημένη τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ 
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

Τὸ τρίτο μας ἐρώτημα εἶναι ἀναμε νό-
μενο καὶ ἐπιβεβλημένο:

Ποιὲς λοιπὸν εἶναι οἱ ὑποχρεώσεις μας;
«Ἑτοίμασε τὶς ἀποσκευές σου!», ἦταν 

ἡ σοφὴ συμβουλὴ τοῦ γέροντα, ὅπως 
τὴν παραθέσαμε στὴν ἀρχὴ τοῦ κειμένου 
μας. «Ἑτοίμασε τὶς ἀποσκευές σου! Δὲν 
ξέρεις ποῦ καὶ πότε θὰ κατεβεῖς!».

«Συσκευαζόμεθα πρὸς τὴν ἄνω  ζω ήν», 
λέει ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος· ἑτοι-
μάζω τὶς ἀποσκευές μου γιὰ τὴν αἰωνιό-
τητα! Ἑτοίμασε τὶς ἀποσκευές σου, ἐπα-
ναλαμ βάνουμε καὶ ἐμεῖς ἐδῶ. Κοίταξε 
κα   λά. Τί ἔχεις μέσα στὶς βαλίτσες σου; 
Ποιὸς εἶ ναι ὁ τρόπος τῆς ζωῆς σου, ποιὰ 
τὰ ἔργα σου; Τί ἔχω; Τί ἔχουμε, ἀλήθεια; 
Μὲ τί εἶναι γεμάτες οἱ ἀποσκευὲς τῆς ζωῆς 
μας; Περιέχουν κάτι πολύτιμο; Ἢ μόνο 
ἄπλυτα, ποὺ ντρεπόμαστε νὰ τὰ φανε-
ρώσουμε στὰ μάτια τῶν ἄλλων; «Συνετὸς 
καὶ μυαλωμένος ἄνθρωπος εἶναι ἐκεῖνος 
ποὺ ἀντελήφθη καλῶς ὅτι ὑπάρχει τέρ-
μα τῆς παρούσης ζωῆς καὶ σπεύδει καὶ 
αὐτὸς νὰ θέσει τέρμα εἰς τὰ σφάλματα καὶ 
ἐλαττώματά του» (Γέρων Παΐσιος).

Μέσα στὸ τρένο τῆς ζωῆς…
Πρὸς τὸν τελικὸ προορισμό…
Μὲ τὶς ἀποσκευὲς στὸ χέρι…
Εἶσαι ἕτοιμος νὰ κατεβεῖς;


