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 τὴ μνήμη τῶν ἁγίων Τριῶν Ἱεραρ -
χῶν, προστατῶν τῆς  Παιδεί ας, 
κα   λὸ θὰ ἦταν νὰ  ξαναθυμηθοῦ -

με οἱ σημερινοὶ Νεοέλληνες ποιὰ  Παι -
δεία ὁραματίστηκαν οἱ τρεῖς τους γιὰ 
τὴν παί δευση καὶ τὸ φωτισμὸ ὅλης τῆς 
 οἰ    κουμένης – καθὼς ἀναδείχθηκαν οἱ ἴ   -
διοι μέγιστοι οἰ   κουμενικοὶ διδάσκαλοι – 
ὅ   πως ἐπίσης καὶ ποιὰ πορεία ἀκολού-
θησε ἡ Παιδεία μας, τῶν Νεοελλήνων, 
μέχρι τὶς ἡμέρες μας.

Συνηθίζουμε νὰ ὀνομάζουμε τοὺς 
Τρεῖς Ἱεράρχες θεμελιωτὲς τῆς ἑλληνο-
χρι στια νικῆς παιδείας καὶ τοῦ πολιτι-
σμοῦ. Τὸ ἀ κρι βὲς θὰ ἦταν νὰ τοὺς ἐκ -
 λαμ βάνουμε ὄχι ὡς τοὺς θεμελιωτὲς αὐ   -
τοῦ τοῦ μέγιστου θαύματος ποὺ  ἔζησε 
ἡ οἰκουμένη γιὰ 1.000 χρόνια, τῆς συν-
δέσε ως δηλαδὴ τῆς ἑλληνικῆς παιδεί ας 

μὲ τὴ διδασκαλία τοῦ  Κυρίου Ἰη  σοῦ Χρι-
στοῦ, ἀλ λὰ ἐκείνους ποὺ ὑ        πη  ρέ τησαν, 
προήγαγαν καὶ διέσωσαν ὅ   σο κανεὶς 
ἄλλος προηγουμένως, αὐτὴ τὴ σύνδε-
ση. Καὶ τὸ λέμε αὐτό, διότι αὐτὴ καθε-
αυτὴν ἡ ἕνωση τοῦ ἑλληνικοῦ πνεύμα-
τος μὲ τὴ  χριστιανικὴ πίστη ἐπετεύχθη 
ἀμέσως μὲ τὴν ἐμ φάνιση καὶ ἐξάπλωση 
τοῦ  χριστιανικοῦ  κηρύγματος, καθὼς 
ὅ   λη ἡ Καινὴ Διαθήκη  γράφτηκε στὴν ἑλ -
ληνικὴ γλώσσα. Ἐπιπλέον τὸ  κήρυγμα 
τοῦ Εὐαγγελίου, μάλιστα μὲ τὴ δράση 
τοῦ Ἀποστόλου τῶν Ἐθνῶν Παύλου, 
ἔγινε οἰκουμενικό, καθὼς ἐξαπλωνόταν 
μέσα σ’ ἕ  ναν κόσμο ποὺ τὸ πολιτιστικό 
του καὶ παιδευτικὸ ὑπόβαθρο ἦταν κα-
τεξοχὴν ἑλληνικό. Ἤδη ἀπὸ τὶς κατακτή-
σεις τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου, ἀλλὰ 
καὶ ἔπειτα, μὲ τὴ συνένωση ὅλων τῶν 
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ἐθνῶν κάτω ἀπὸ τὴ ρωμαϊκὴ  κυριαρχία, 
τῆς ὁποίας ὁ πολιτισμὸς ἦταν ἑλληνικός, 
ὅλος ὁ τότε κόσμος δεχόταν τὸ χριστια-
νικὸ κήρυγμα μὲ τὸ ἔνδυμα τοῦ ἑλληνι-
κοῦ λόγου καὶ τῆς ἑλληνικῆς σκέψεως. 

Οἱ ἅγιοι Τρεῖς Ἱεράρχες διεφύλαξαν 
σώα αὐτὴ τὴ σύνδεση καὶ τὴν προώθη-
σαν ἀκόμα περισσότερο. Μὲ τὴν ἐκπλη-
κτικὴ προσωπική τους μόρφωση καὶ 
παιδεία διέσωσαν στὰ συγγράμματά 
τους ὑγιὴ τὸν Ἑλληνισμό, ὁ ὁποῖος δια-
φορετικὰ θὰ ἔσβηνε μαζὶ μὲ τὴν ἐξαφάνι-
ση τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς θρησκείας καὶ 
τῶν ἀρχαίων φιλοσοφικῶν σχολῶν. Τὸν 
διέσωσαν καὶ τὸν παρέδωσαν ἀποκα-
θαρμένο ἀπὸ τὶς ἀναισχυντίες καὶ τὶς κα-
τωτερότητες τῆς ἀρχαιοελληνικῆς θρη -
σκείας. Σκοπός τους στάθηκε «ἡ αἵρεσις 
(=ἐκλογή) τῆς ὠφελίμου  παιδείας πρὸς 
ἀποφυγὴν τῆς ἀνοήτου καὶ βλαβερᾶς» 
(Μ. Βασίλειος, ΕΠΕ 7, 378), ὅπως αὐτὸ 
φαίνεται σαφῶς στὸ λόγο τοῦ Μεγά-
λου Βασιλείου πρὸς τοὺς νέους, γιὰ τὸ 
πῶς νὰ ὠφελοῦνται ἀπὸ τὰ  ἑλληνικὰ
γράμματα (βλ. ΕΠΕ 7, 316-358).

Οἱ μέγιστοι φωστῆρες τῆς  Τρισηλίου 
θεότητος ἀντιτάχθηκαν σθεναρὰ στὸ 
ψευ δοδίλημμα τῆς  ἀπαγκιστρώσεως 
τοῦ Ἑλ ληνισμοῦ ἀπὸ τὸν  Χριστιανισμό· 
δίλημμα ποὺ εἶχε τεθεῖ τότε ἀπὸ τὸν ἀ  -
ποστάτη αὐτοκράτορα Ἰουλιανό, ὁ ὁ -
ποῖ ος μὲ κάθε τρόπο προσπάθησε νὰ 
κα τα δικάσει σὲ ἀπαιδευσία καὶ  ἀμάθεια 
τοὺς χριστιανούς, ἀπαγορεύοντάς τους 
νὰ φοιτοῦν σὲ πανεπιστημιακὲς σχολὲς 
καὶ ἐξορίζον τάς τους ἀπὸ τὴ διδασκα-
λικὴ ἕδρα. Στεν τόρεια τότε ὑψώθηκε ἡ 
φωνὴ τοῦ ἄλλοτε συμφοιτητῆ του ἁγί-
ου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, ὁ ὁποῖος 
ὑποστήριξε μὲ κάθε τρόπο τὸ δικαίωμα 
τῶν χριστιανῶν νὰ μετέχουν στὴν ἑλλη-
νικὴ παιδεία.

Ἀλλὰ αὐτὸ ποὺ δὲν κατόρθωσε τότε 

ὁ Ἰουλιανός, τὸ ἐπέλεξε γιὰ τὴν πνευ-
ματική του πορεία τὸ νεοσύστατο, με τὰ 
τεσσάρων αἰώνων δουλεία, ἑλληνι κὸ 
κράτος ἀπὸ τὸ 1832 καὶ ἔπειτα.  Τό τε, 
μὲ τοὺς Βαυαροὺς τοῦ  Ὄθωνος  ἐ   πι -
χειρήθηκε μιὰ ἀναγκαστικὴ καὶ βεβια -
σμένη ρήξη τοῦ Ἑλ ληνισμοῦ ἀπὸ τὸν 
 Χριστιανισμό, ἡ ὁ ποία ἔμελ λε νὰ κα-
ταδικάσει σὲ  πνευ ματι κὴ ἀ φαί μαξη καὶ 
ἐκφυλισμὸ ὅ    λον τὸν Νέο Ἑλ ληνισμό. 
Ἀ    πὸ τότε καὶ ἔ  πειτα, μὲ συν εχεῖς  νόμους 
καὶ ἀποφάσεις τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτεί-
ας καὶ τῶν ὑπευθύνων τοῦ Ὑπουργεί-
ου  Παιδείας, ἡ φύτρα τοῦ ἑλληνικοῦ ἔ  -
θνους, ἡ νεο λαία τοῦ τόπου αὐτοῦ μένει 
καταδικασμένη σὲ πλήρη ἀποκοπὴ ἀπὸ 
τὶς πνευματικές της ρίζες, αὐτὲς ποὺ κά-
ποτε ἀνέδειξαν τὸ ἔθνος σὲ οἰκουμενικὴ 
δύναμη, μὲ ἀποστολὴ νὰ φωτίσει ὅλο 
τὸν κόσμο μὲ τὸ φῶς τῆς Ἀλήθειας.

Δὲν θὰ ἀναφερθοῦμε στὰ συγκεκριμέ-
να βήματα ποὺ ἔγιναν – ἢ  καλύτερα νὰ 
τὰ ὀνομάσουμε ἐθνικὰ ἐγκλήματα ποὺ 
διεπράχθησαν ἀπὸ τὴν ἴδια τὴν Πολι-
τεία στὸν τομέα τῆς Παιδείας· ἐξάλλου 
εἶναι γνωστά. Μόνο κάτι θὰ ὑπενθυμί-
σουμε: τὸ γεγονὸς ὅτι ἐδῶ καὶ δύο χρό-
νια ἡ Παιδεία στὸν τόπο ἐτοῦτο ἔχει πά-
ψει ὄχι μόνο νὰ εἶναι ἀλλὰ καὶ νὰ λέγεται 
ἐθνική. Τὸ Ὑπουργεῖο ἀπὸ Ἐθνικῆς Παι-
δείας πλέον εἶναι Παιδείας. Ἄραγε εἴμα-
στε σὲ θέση νὰ συνειδητοποιήσουμε τί 
σημαίνει αὐτό; Καὶ ὅτι πλέον παραδιδό-
μαστε ἀπὸ τὸ ἴδιο τὸ Κράτος μας ἕρμαια 
στὰ στυγερὰ χέρια τῆς παγκόσμιας δι-
εθνιστικῆς συμμορίας ποὺ ἀκούει στὸ 
ὄνομα «Νέα Τάξη Πραγμάτων»;  

Μέχρι πότε ὅμως θὰ σιωποῦμε καὶ 
δὲν θὰ ἐξεγειρόμαστε μπροστὰ σὲ  τούτη 
τὴν ἐθνικὴ προδοσία; Μήπως εἶναι και -
ρὸς τὸ πνεῦμα τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν νὰ 
ἀρδεύσει καὶ πάλι τὴν Παιδεία μας; Γιὰ 
νὰ μπορέσει ὁ τόπος τοῦτος νὰ ζήσει...



«�λπ�καμεν ἐπὶ Θε� ζῶντι»
Ζοῦμε σὲ ταραγμένη ἐποχή. Τὰ  πάντα 

γύρω μας καταρρέουν. Ὅλα μοιάζουν 
τό  σο ψεύτικα! Χρήματα, ἄνθρωποι μὲ 
ὑ               ψηλὲς κοινωνικὲς θέσεις,  τεχνολογικὰ 
ἐ    πιτεύγματα... ὅλα ἀποδεικνύονται τόσο 
εὐ   μετάβολα καὶ ἀνίσχυρα! Ποῦ νὰ στηρί-
ξουμε τὴν ἐλπίδα μας; Ποιὸς μπορεῖ νὰ 
μᾶς βοηθήσει γιὰ νὰ ἐπιβιώσουμε; Ποιὸς 
μπορεῖ νὰ ἐγγυηθεῖ γιὰ τὴ ζωή μας στὸ 
μέλλον;... Τὴν ἀπάντηση μᾶς τὴ δίνει ὁ 
ἀπόστολος Παῦλος στὸ σημερινὸ ἀπο-
στολικὸ ἀνάγνωσμα μὲ τὰ λόγια: «ἠλπί-
καμεν ἐπὶ Θεῷ ζῶντι». Δὲν ὑπολογίζου-
με κόπους καὶ στερήσεις, γράφει ὁ θεῖος 
Ἀπόστολος, διότι ἔχουμε στηρίξει τὴν 
ἐλπίδα μας στὸν ζωντανὸ Θεό! 

Ἂς δοῦμε λοιπὸν γιατί ὁ Θεὸς εἶναι ἡ 
μόνη μας ἐλπίδα.

1. � ἀληθινὸς Θεός!
Ἡ ἐλπίδα μας στὸν Θεὸ εἶναι  σταθερὴ 

καὶ ἀδιάψευστη, διότι ὁ Θεὸς στὸν Ὁποῖο 
πιστεύουμε εἶναι ὁ μόνος ἀληθινὸς Θεός. 
Εἶναι ὁ «ποιητὴς οὐρανοῦ καὶ γῆς»‧ Ἐ  -
κεῖνος ὁ ὁποῖος συνέχει, συγκρα τεῖ καὶ 
συντηρεῖ τὰ πάντα μὲ τοὺς νό  μους καὶ 
τὴν ἀγαθὴ Πρόνοιά του. Εἶ ναι ὁ Δημι-
ουργὸς καὶ Κυβερνήτης τοῦ σύμπαντος, 
ὁ παντοδύναμος Θεὸς καὶ Πατέ ρας μας.

Δὲν εἶναι νεκρὸς ὅπως οἱ ψεύτικοι θεοὶ 
τῶν εἰδώλων, οἱ ὁποῖοι «στόμα ἔχουσι καὶ 
οὐ λαλήσουσιν, ὀφθαλμοὺς ἔχουσι καὶ 
οὐκ ὄψονται, ὦτα ἔχουσι καὶ οὐκ ἀκού-
σονται...» (Ψαλμ. 113, 13-14). Ὄχι! Δὲν 
ἐλπίζουμε στὰ εἴδωλα, ποὺ οὔτε μιλοῦν, 
οὔτε βλέπουν, οὔτε ἀκοῦν. Ἐλπίζουμε 
στὸν ζωντανὸ Θεό, ποὺ  ἀκούει τοὺς στε-

  έκνον Τιμόθεε, πιστὸς ὁ λόγος καὶ πάσης ἀποδοχῆς ἄξιος· εἰς τοῦτο γὰρ καὶ 
κοπιῶμεν καὶ ὀνειδιζόμεθα, ὅτι ἠλπίκαμεν ἐπὶ Θεῷ ζῶντι, ὅς ἐστι σωτὴρ 
πάντων ἀνθρώπων, μάλιστα πιστῶν. Παράγγελλε ταῦτα καὶ δίδασκε. μη-

δείς σου τῆς νεότητος καταφρονείτω, ἀλλὰ τύπος γίνου τῶν πιστῶν ἐν λόγῳ, ἐν 
ἀναστροφῇ, ἐν ἀγάπῃ, ἐν πνεύματι, ἐν πίστει, ἐν ἁγνείᾳ. ἕως ἔρχομαι πρόσεχε τῇ 
ἀναγνώσει, τῇ παρακλήσει, τῇ διδασκαλίᾳ. μὴ ἀμέλει τοῦ ἐν σοὶ χαρίσματος, ὃ 
ἐδόθη σοι διὰ προφητείας μετὰ ἐπιθέσεως τῶν χειρῶν τοῦ πρεσβυτερίου. ταῦτα 
μελέτα, ἐν τούτοις ἴσθι, ἵνα σου ἡ προκοπὴ φανερὰ ᾖ ἐν πᾶσιν.

ΚΥΡΙΑΚΗ 22 IANOYAΡΙΟΥ
(ΙΕ΄ Λουκᾶ)

Τιμοθέου ἀποστόλου,
Ἀναστασίου τοῦ Πέρσου
Ἦχος βαρύς - Ἑωθινὸν Ι΄

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΛΒ΄ Κυριακῆς: Α΄ Τιμ. δ΄ 9-15

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ
Τῆς Κυριακῆς: Λουκ. ιθ΄ 1-10

ΚΥΡΙΑΚΗ 22 IANOYAΡΙΟΥ
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ναγμοὺς τῆς καρδιᾶς μας, ἀ   φου γκράζεται 
τοὺς πόνους μας, παρακο λουθεῖ τὸ κάθε 
βῆμα μας. Τὸ σημειώνει ὁ θεόπνευστος  
Ψαλμωδός: «Οὐ νυστάξει οὐδὲ ὑπνώσει 
ὁ φυλάσσων τὸν Ἰσραήλ» (Ψαλμ. 120, 4). 
Ποτὲ δὲν κλείνει μάτι ὁ Θεός! Ὅλα ὅσα 
συμβαίνουν γίνονται κάτω ἀπὸ τὸ ἄγρυ-
πνο βλέμμα του. Αὐτός εἶναι ὁ ρυθμιστὴς 
τῆς ἱστορίας καί τελικῶς τὰ πάν τα – ἀκό-
μη κι αὐτὰ ποὺ συμβαίνουν κατ’ ἀνοχὴν 
ἢ κατὰ παραχώρησίν του – ὑπηρετοῦν τὸ 
δικό του ἅγιο θέλημα.

 
 2. � Σωτήρας καὶ Λυτρωτής μας

Ὁ Θεὸς ὅμως δὲν εἶναι μόνο ὁ Δημι-
ουργός μας καὶ αὐτὸς ποὺ μᾶς συντηρεῖ 
μὲ τὴν πρόνοιά του, ἀλλὰ εἶναι καὶ ὁ Σω-
τήρας καὶ Λυτρωτὴς ὅσων πιστεύουν σ’ 
Αὐτόν. Αὐτὸ ἀκριβῶς γράφει ὁ ἀπόστο-
λος Παῦλος: Ὁ Θεὸς στὸν Ὁποῖο ἐλπί-
ζουμε εἶναι ὁ «σωτὴρ πάντων ἀνθρώ-
πων, μάλιστα πιστῶν».

Στ’ ἀλήθεια, ποῦ ὁδήγησε ἡ ἁμαρτία 
τὸν ἄνθρωπο;! Αἰῶνες ὁλόκληρους πα-
ρέμενε βυθισμένος στὸ βοῦρκο τῆς ἐξα-
θλιώσεως καὶ τῆς διαφθορᾶς. Ποιὸς τὸν 
ἔσωσε; Ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ποὺ ἔθεσε σὲ 
ἐφαρμογὴ τὸ ἀσύλληπτο γιὰ τὸν ἀνθρώ-
πινο νοῦ σχέδιο τῆς σωτηρίας τῶν ἀν-
θρώ πων: τὴν ἐνανθρώπηση τοῦ Υἱοῦ καὶ 
Λόγου τοῦ Θεοῦ. Χάρη στὴ  σταυρικὴ θυ-
σία τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ ὅσοι καταφεύγουν 
μὲ πίστη καὶ εἰλικρινὴ μετάνοια σ’ Αὐ τὸν 
λαμβάνουν μοναδικὲς δωρεές: ἄ   φε ση ἁ  -
μαρτιῶν, λύτρωση, σωτηρία, ζωὴ αἰώνια!

Ὅσο πικρὴ λοιπὸν κι ἂν εἶναι ἡ  πείρα 
τῆς ἁμαρτίας, ποὺ ὅλοι ἴσως ἔχουμε 
 δοκιμάσει, ὅσο βαριὰ κι ἂν εἶναι τὰ πα-
ραπτώματα στὰ ὁποῖα ἔχουμε πιθανὸν 
παρασυρθεῖ, ἂς γνωρίζουμε ὅτι τίποτε 
δὲν μπορεῖ νὰ ὑπερβεῖ τὸ ἄπειρο ἔλεος 
καὶ τὴν ἀγαθότητα τοῦ Θεοῦ, ὁ Ὁποῖος 
«πάντας ἀνθρώπους θέλει σωθῆναι καὶ 
εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν» (Α΄ Τιμ. 
β΄ 4). Ὁ Κύριος μὲ τὴ θυσία τοῦ Σταυροῦ 

ἄνοιξε τὴν πόρτα τοῦ Παραδείσου ὄχι 
μόνο γιὰ τὸν μετανοημένο ληστὴ ἀλλὰ 
καὶ γιὰ κάθε ἄνθρωπο ποὺ πιστεύει καὶ 
μετανοεῖ εἰλικρινά.

 
3. � �ικητὴς τοῦ θανάτου

Ἂς ὑπογραμμίσουμε ὅμως κι ἕνα  τρίτο 
σημεῖο: ὅτι ὁ Θεός, στὸν Ὁποῖο πιστεύ-
ουμε καὶ ἐλπίζουμε, εἶναι Ἐκεῖνος ποὺ 
ἐξουσιάζει τὴ ζωὴ καὶ τὸν  θάνατο. Γι’ αὐ-
τὸ καὶ οἱ πιστοὶ δὲν φοβοῦνται, δὲν πρέ-
πει νὰ φοβοῦνται τὸν θάνατο. Ὁ ἀπόστο-
λος Παῦλος γράφει στοὺς Κορινθί ους ὅτι 
ὑπῆρχαν στιγμὲς ποὺ  κυριολεκτικὰ κιν-
δύνευσε κι αὐτὸς καὶ οἱ ἄλλοι  Ἀπόστολοι 
νὰ χάσουν τὴ ζωή τους. Ἀλλὰ μέσα ἀπὸ 
αὐτοὺς τοὺς κινδύνους, σημειώνει, μά-
θαμε νὰ μὴν ἐλπίζουμε στὶς δυνάμεις 
μας ἀλλὰ στὸν Θεό, ὁ Ὁποῖος  ἀνασταί νει 
τοὺς νεκρούς. Ὁ Θεὸς λοιπὸν ποὺ μᾶς 
γλύτωσε ἀπὸ τόσους θανάσιμους κιν-
δύνους, ἐλπίζουμε, γράφει, ὅτι καὶ στὸ 
μέλλον θὰ μᾶς προστατεύσει καὶ θὰ μᾶς 
γλυτώσει ἀπὸ κάθε κίνδυνο (Β΄ Κορ. α΄ 
9-10). Μὲ αὐτὴν τὴν πίστη καὶ τὴν ἐλπίδα 
στὸν ἀναστάντα Κύριο προχωροῦσαν 
τὰ πλήθη τῶν ἁγίων Μαρτύρων, χωρὶς 
νὰ φοβοῦνται τὰ βασανιστήρια οὔτε ἀκό-
μη καὶ αὐτὸν τὸν θάνατο!

❁  ❁  ❁
«Ἠλπίκαμεν ἐπὶ Θεῷ ζῶντι». Ναί! Εἶ ναι 

ζωντανὸς ὁ Θεός μας! Ἀκούει τὶς προσ  -
ευχές μας, μᾶς μιλᾶ μὲ τὸν αἰώνιο λό   γο 
του, μᾶς ἐνισχύει μὲ τὴ χάρη του, μᾶς 
προσ τατεύει μὲ τὶς σωτήριες  ἐπεμβάσεις 
του! Πόσα θαύματα ἔχουμε ζήσει εἴτε ὡς 
ἄτομα εἴτε ὡς ἔθνος, ποὺ μαρτυροῦν τὴν 
ὁλοζώντανη παρουσία καὶ τὴν ἀκατα νί-
κητη δύναμή του! Ἂς ἐπιστρέψουμε λοι-
πὸν κοντά του μὲ συντριβὴ καὶ ταπείνω-
ση. Ἂς εὐθυγραμμίσουμε τὴ ζωή μας μὲ 
τὸ ἅγιο θέλημά του κι ἂς προσευχηθοῦ-
με θερμά, ὥστε μέσα στὶς τρικυμίες τῆς 
ζωῆς Ἐκεῖνος νὰ γίνει καὶ νὰ εἶναι ἄγκυ-
ρα ἐλπίδας καὶ σωτηρίας!



Κ      αιροὶ δύσκολοι! Ἀπ’ ὅποια πλευ-
ρὰ κι ἂν τοὺς ἀξιολογήσει καν-
είς, θὰ εἰσπράξει ἀπαισιοδοξία 

καὶ θὰ ἀν τικρίσει τὸ ὑπαρκτὸ ἀδιέξ οδο. 
Δὲν εἶ  ναι μόνο ἡ οἰκονομικὴ κρίση, ποὺ 
κάνει τοὺς φτωχοὺς νὰ ἀπελπίζονται, 
τοὺς ἄνεργους νὰ πέφτουν στὴν ἀπό-
γνωση καὶ τοὺς νέους νὰ καταρρέ-
ουν μαζὶ μὲ τὰ συντετριμμένα ὁράμα-
τά τους. Πιὸ μεγάλη καὶ περισσότερο 
ἀπαισιόδοξη εἶναι ἡ κρίση ποὺ μαστίζει 
τὸν ἴδιο τὸν σύγχρονο ἄνθρωπο. Τὸν 
ἀτομιστή, τὸν καιροσκόπο, τὸν ὑποκρι-
τή. Αὐτὸν ποὺ ἑκούσια ὁδεύει τὴν ὁδὸ 
τῆς ἠθικῆς αὐτῆς καταπτώσεως· ἀλλὰ 
καὶ αὐτὸν ποὺ αἰσθάνεται ὅτι τὴ βαδί-
ζει σὰν ἀναγκαστικὴ πορεία ἐπιβιώσε-
ως· σὲ μιὰ κοινωνία ἀμοραλισμοῦ καὶ 
φαυλότητος. 

Ἀλλὰ τί νόημα ἔχουν τούτη τὴν ὥρα 
οἱ ἐπισημάνσεις καὶ οἱ περιγραφὲς μιᾶς 
πραγματικότητας ποὺ ὅλοι τὴ ζοῦμε; 
Καὶ τί θά ’χε νὰ προσφέρει μιὰ ἀκό-
μη περιγραφὴ τῆς μουντῆς καὶ δυσοί-
ωνης πραγματικότητος; Τίποτα ἀπο-
λύτως στὸν ἤδη ἀπογοητευμένο σύγ-

χρονο ἄνθρωπο. Κι ἂν γίνεται λόγος 
γιὰ τὴ δυσκολία τῆς σύγχρονης ἐποχῆς 
μας εἶναι γιατὶ μέσα στὴν ἀνυπέρβλητη 
δυσκολία της, περισσότερο ἴσως ἀπὸ 
ὁποιαδήποτε ἄλλη φορά, παρέχει τὴ 
μεγαλύτερη πρόκληση γιὰ τὸν καθένα 
μας ν’ ἀναμετρηθεῖ μὲ τὰ ἀδιέξοδά της 
καὶ νὰ τὰ ὑπερκεράσει. 

Καὶ σὲ ἄλλες ἐποχὲς μέσα στὸ διάβα 
τῶν αἰώνων ὑπῆρχαν  δυσκολίες τερά-
στιες καὶ κατ’ ἄνθρωπον  ἀνυπέρβλητες. 
Κι ὅμως ἐκεῖνες οἱ μελανὲς χρο νικὲς 
περίοδοι ἀποτυπώθηκαν στὴν ἱστορία 
μαζὶ μὲ κάποιες μεγάλες μορ φές, ποὺ 
ξεπέρασαν τὶς ἀνάγκες τῆς ἐποχῆς, καὶ 
μαζί τους πλῆθος κόσμου βρῆκε ἐλπί-
δα, στήριγμα καὶ δρόμο γιὰ τὴν ὑπέρ-
βαση τοῦ ἀδιεξόδου. Τέτοιες ἦταν οἱ πε-
ριστάσεις κατὰ τὶς ὁποῖες οἱ Προφῆτες 
μὲ τὸν ἀφυπνιστικό τους λόγο καθοδη-
γοῦσαν ἀλάνθαστα τὸν λαὸ σὲ πο-
ρεία ἐξόδου ἀπὸ τὴν κρίση τῆς ἐποχῆς 
τους. Τέτοιες ἦταν οἱ περιστάσεις κατὰ 
τὶς ὁποῖες οἱ Μάρτυρες μὲ τὴ θυσία 
τους καὶ τὴν ἐμμονή τους στὴν ἀλήθεια 
δὲν ἐπέτρεπαν στὸ  σκοτάδι νὰ καλύ-
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ψει τὸ φῶς καὶ δὲν ἄφηναν τὴν ἐλπί-
δα καὶ τὴν πίστη νὰ ἐξατμισθεῖ ἀπὸ τὶς 
ψυχὲς τῶν ἀνθρώπων. Τέτοιοι ἦταν οἱ 
καιροὶ στοὺς ὁποίους οἱ Ἅγιοι παρὰ τὸν 
ἠθικὸ ξεπεσμὸ συνέχιζαν ἀταλάντευτοι 
νὰ βαδίζουν τὴν ὁδὸ τῆς ἁγιότητος κα-
θιστώντας τὸν ἑαυτό τους πρότυπο γιὰ 
τοὺς πολλοὺς καὶ εἵλκυαν τὴ Χάρη τοῦ 
Θεοῦ στὸν παραπαίοντα κόσμο τῆς 
ἐποχῆς τους.

Αὐτὴ εἶναι καὶ ἡ πρόκληση τῆς δικῆς 
μας ἐποχῆς. Πρόκληση καὶ πρόσκληση 
προσωπικὴ γιὰ τὸν καθένα μας. Ποιὸς 
ἀπὸ ἐμᾶς θὰ ἀναλάβει ρόλο προφητικὸ 
νὰ κηρύξει στὸν διπλανό του μετάνοια; 
Ποιὸς ἀπὸ μᾶς θὰ ὑποστεῖ μαρτύριο 
χλευασμοῦ, περιθωριοποιήσεως καὶ 
εἰ    ρωνείας, γιὰ νὰ μένει μὲ τὴν ἀλήθεια 
σὲ μιὰ ἐποχὴ ποὺ τὸ ψεῦδος κυριαρχεῖ 
καθολικά; Ποιὸς ἀπὸ μᾶς θὰ βαδίσει μὲ 
σθένος τὴν ὁδὸ τῆς ἁγιότητος, γιὰ νὰ 
ἑλκύσει τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ στοὺς πλα-
νεμένους συνανθρώπους μας; Ποιὸς 
θὰ ὑψώσει τὰ χέρια του στὸν Θεό, ὥ   σ-
τε ἡ Χάρη του νὰ  σκεπάσει τὸν  κόσμο 
μας; Ποιός; Γι’ αὐτὸ καὶ μόνο γι’ αὐτό, 
τοῦτες οἱ μελανὲς ὧρες τῆς κρίσεως 
τῆς Πατρίδος μας εἶναι οἱ ὧρες οἱ δι-
κές μας.

Καὶ μὴ βιαστεῖς ν’ ἀπορρίψεις τὴν 
πρόκληση. Μὴν πεῖς: «Ἐγὼ Προφήτης; 
Μάρτυρας; Ἅγιος; Ξεπερνᾶ κατὰ πολὺ 
τὰ μέτρα μου καὶ τὶς ἀντοχές μου». Ὄχι! 
Μὴν τὸ πεῖς!

Τοῦτες οἱ ὧρες εἶναι οἱ ὧρες οἱ δικές 
μας. Οἱ ὧρες τῶν πιστῶν χριστιανῶν. 
Ὅσων ἀπόμειναν πιστοὶ στὸν Κύριο 
Ἰησοῦ καὶ στὸ δρόμο του! Δὲν ὑπάρχει 
πλέον ἄλλος χρόνος. Δὲν χωρᾶ ἄλλη 
ἀναβολή. Εἶναι ὥρα ὅλοι μας κάτι νὰ 
κάνουμε. Κάτι παραπάνω. Παραπάνω 
καὶ ἀπὸ τὶς δυνάμεις ποὺ νομίζουμε ὅτι 
ἔχουμε. Νὰ τὸ κάνουμε ἐπικαλούμενοι 

τὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ. Γιατὶ πλέον τὸ ξέ-
ρουμε. Δὲν ὠφελεῖ μονάχα νὰ συζητᾶμε 
καὶ νὰ ἐπικρίνουμε τὸ ξεστράτισμα τῆς 
νεότητος. Ὑπάρχει κάποιος ποὺ θὰ θυ-
σιάσει χρόνο, ποὺ θὰ καταβάλει κόπο 
γιὰ νὰ κάνει ἕνα κατηχητικὸ στὴν ἐνο-
ρία του; Οὔτε φτάνει νὰ μετροῦμε τοὺς 
δεῖκτες τῆς ἀνεργίας καὶ νὰ ἀσφαλίζου-
με τὰ σπίτια μας γιὰ νὰ μὴν τὰ παρα-
βιάσουν οἱ πεινασμένοι. Ὑπάρχει κά-
ποιος ποὺ θὰ καταδεχθεῖ νά μαγειρεύ-
ει στὰ τόσα ἐνοριακὰ συσσίτια γιὰ νὰ 
χορτάσουν οἱ πεινασμένοι συνάνθρω-
ποί μας; Οὔτε ἀρκεῖ μονάχα νὰ ἐπικρί-
νουμε ἀκόμη καὶ πρόσωπα ἐκκλησια-
στικά. Ὑπάρχει κάποιος ποὺ θὰ θυσιά-
σει τὴ σχεδιαζόμενη καριέρα του γιὰ νὰ 
γίνει ταπεινὸς λειτουργὸς τῶν Μυστη-
ρίων τοῦ Θεοῦ καὶ ν’ ἁγιάζει τὸν λαὸ 
τοῦ Θεοῦ; Ὑπάρχει κάποιος νὰ προσ-
φέρει χρόνο καὶ δυνάμεις στὴν ἐνορία 
του γιὰ νὰ συντρέξει τὸ ἔργο τῶν ἱερέ-
ων ὅπου ὑπάρχει ἀνάγκη; 

❁  ❁  ❁ 
Δύσκολοι καιροί! Ἐποχὴ  κρίσεως. 

Ὄχι ὅμως μόνο ὅπως τὴ ζοῦν οἱ  πολλοί. 
Κρίσεως καὶ μὲ ἄλλη ἔννοια. «Νῦν κρί-
σις ἐστὶ τοῦ κόσμου» (βλ. Ἰω. ιβ΄ 31). 
Τώρα ὅλοι κρινόμαστε. Κρίνεται ἡ πί-
στη μας. Κρίνεται ἡ ἀγάπη μας. Κρίνε-
ται ἡ φιλανθρωπία μας!

Μακάριοι ὅσοι τούτη τὴν ὥρα τῆς γε-
νικῆς ἀπαισιοδοξίας αἰσθανθοῦν τὸ μή-
νυμα τῶν καιρῶν. Τὴν πρόκληση τῆς 
ἐποχῆς μας ὡς πρόκληση προσωπι  κὴ 
γιὰ νὰ καταθέσουν τὴ δική τους θυ σία 
καὶ τὴ δική τους προσφορὰ ὑ   πὲρ τῶν 
ἄλλων. Τότε καὶ μόνο τότε ὑ     πάρχει ἐλ-
πίδα ἐξόδου ἀπὸ τὴν  κρίση. Τότε καὶ 
μό  νο τότε ὑπάρχει ἐλπίδα «ζωῆς αἰ ωνί-
ου» γι’ αὐτοὺς ποὺ θὰ ἐργασθοῦν θυσι -
αστικὰ γιὰ τοὺς ἀδελφούς τους. Τότε ἡ 
κρίση θὰ γίνει ἡ μεγάλη μας εὐκαιρία!



Δὲν εἶναι σπάνιες οἱ περιπτώσεις κατὰ τὶς ὁποῖες ἄνθρωποι σεβόμενοι τὸν 
Θεὸ ἐκφράζουν σὲ καιροὺς δοκιμασίας τὸ παράπονο ὅτι ὁ Θεὸς τοὺς πα-
ραθεωρεῖ. Ἢ ὅτι τοὺς ἐγκαταλείπει στὰ χέρια ἀνθρώπων ἀπίστων, ἀλαζό-

νων καὶ τυραννικῶν.
Τέτοιο παράπονο ἐκφράζει καὶ ὁ δίκαιος Δαβὶδ στὸν 9ο Ψαλμό. Τοῦ λέγει τα-

πεινὰ καὶ μὲ εὐλαβικὸ παράπονο: «Ἱ       νατί, Κύριε, ἀφέστηκας μακρόθεν, ὑ     περορᾷς 
ἐν εὐκαιρίαις ἐν θλίψεσιν;» (Ψαλμ. θ΄ 22). Γιατί, Κύριε, ἔχεις σταθεῖ μακριά μας; 
Γιατί σηκώνεις ἐπάνω τὰ μάτια σου καὶ φαίνεται σὰν νὰ μὴ μᾶς βλέπεις; καὶ σὰν 
νὰ μὴ μᾶς προσ έχεις σ’ αὐτὲς τὶς κρίσιμες περιστάσεις καὶ θλίψεις ποὺ μᾶς κυ-
κλώνουν; Παραπονεῖται ὁ Ψαλμωδὸς ὅτι ὁ Θεὸς τὸν ἐγκαταλείπει στὶς προσ-
βολὲς ὑπερήφανων καὶ δόλιων ἀνθρώπων.

Μὲ ἄλλα λόγια Τοῦ λέει: Γιατί, Κύριε, ἐνῶ εἶσαι παρὼν στοὺς ἀνθρώπους ποὺ 
δοκιμάζονται καὶ θλίβονται, φαίνεσαι ὅτι δὲν τοὺς προσέχεις; Γιατί δείχνεις μὲ τὴν 
πολλὴ μακροθυμία καὶ ὑ  πομονή σου ὅτι δὲν τιμωρεῖς ἐκείνους ποὺ μᾶς στενοχω-

ροῦν, μᾶς ἐκμεταλλεύονται καὶ μᾶς καταπιέζουν; Ἐσὺ βλέπεις 
καὶ παρακολουθεῖς τὰ πάντα· γιατί λοιπὸν κάνεις πὼς δὲν τὰ 

βλέπεις; Διότι δὲν βοηθεῖς οὔτε στὶς θλίψεις οὔτε καὶ ἐπεμ-
βαίνεις σ’ αὐτοὺς τοὺς δύσκολους καιροὺς ποὺ περνοῦμε.

Βέβαια τὰ λόγια αὐτὰ ὁ Δαβίδ, ποὺ ἦταν ἄνθρωπος 
«κατὰ τὴν καρδίαν» τοῦ Κυρίου (Πράξ. ιγ΄ [13] 22), δη-

λαδὴ ὅ    πως τὸν ἤθελε ὁ Θεός, δὲν τὰ λέει ἐγ   καλώντας καὶ 
κατηγορώντας τὸν Θεό. Οὔτε τὰ λέει ἀπαιτώντας τὴν 

τιμω  ρία τῶν ἐνόχων. Τὰ λέει ὑποφέρον τας φο βερὰ 
ἀπὸ τὶς μεγάλες δοκιμασίες του καὶ προσευχόμενος 
στὸν Θεὸ νὰ τὸν βοηθήσει. Ὅτι δὲ σ’ αὐτὸ στοχεύει 

ὁ Ψαλ  μωδός, τὸ βεβαιώνει ὁ ἱερὸς Χρυσό στομος μὲ 
τὸ ἀκόλουθο παράδειγμα. Γράφει: Πολλοὶ ἀπὸ ἐκείνους 

ποὺ πιέζονται ἀπὸ τὶς θλίψεις καὶ τὶς δοκιμασίες τῆς ζωῆς ζη-
τοῦν νὰ γίνει ἡ κρίση τοῦ Θεοῦ πρὶν ἀπὸ τὴν ὥρα ποὺ πρέπει. 
Ὅπως ἀκριβῶς ἐκεῖνοι ποὺ ἐγχει-
ρίζονται, πρὶν ἀκόμη  τελειώσει 
ἡ ἐγχείρηση, παρακαλοῦν τὸν 
για τρὸ νὰ ἀπομακρύνει τὸ χέρι 
του ἀπὸ τὴν πληγή (ΣΣ τότε 
δὲν εἶχε ἀναπτυχθεῖ ἀκόμη ἡ 

ἐπιστήμη τῆς ἀναισθησιολογίας), 
ζητοῦν δηλαδὴ μιὰ χάρη ἐπιβλαβὴ 
γιὰ τὴν ὑγεία τους, πάσχουν ὅμως 
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ἐ   πειδὴ δὲν μποροῦν νὰ ὑποφέρουν 
τοὺς πόνους. Καὶ πολλὲς φορὲς φωνά-
ζουν πρὸς τοὺς γιατρούς: «Μὲ βασάνι-
σες, μὲ κατέστρεψες, μὲ κατέσφαξες». 
Αὐτὰ ὅ   μως δὲν εἶναι λόγια τῆς λογικῆς 
ἀλλὰ τοῦ πόνου. Μὲ τὸν ἴδιο τρόπο 
λοιπὸν ἐκφράζονται καὶ πολλοὶ ἀπὸ 
τοὺς ὀλιγόψυχους στὶς στιγμὲς τῶν θλί-
ψεων, μὴ ὑποφέροντας τοὺς πόνους 
καὶ τὴ δυ στυχία (*).

Ἀλλὰ στὸ παράπονο αὐτὸ τοῦ Δαβὶδ 
ὁ Κύριος μποροῦσε νὰ ἀπαντήσει καὶ 
μὲ λόγια τοῦ προφήτη Ἡσαΐα. Ὁ μεγά-
λος αὐτὸς προφήτης ὅσους νόμιζαν ὅτι 
ὁ Θεὸς δὲν μποροῦσε νὰ τοὺς σώσει 
ἀπὸ τὴν αἰχμαλωσία τῆς Βαβυλώνας ἢ 
ἀπὸ ἄλλες συμφορές,  ἀμφιβάλλον τας 
γιὰ τὴ δύναμη τοῦ Θεοῦ καὶ  νομίζοντας 
ὅτι εἶναι ἀδιάφορος, τοὺς ρωτᾶ: Μή-
πως εἶναι ἀδύναμο τὸ χέρι τοῦ  Κυρίου 
νὰ σᾶς σώσει; Ἢ ἔγινε βαρύκοο τὸ αὐ-
  τί του, ὥστε νὰ μὴ σᾶς εἰσακούσει; Ἔ-
   χει τὴ δύναμη νὰ σᾶς σώσει,  γνωρί ζει 
τὴν κατάστασή σας, ἀκούει τοὺς στε-
ναγμούς σας. Γιὰ τὸ ὅτι  συνεχίζεται ἡ 
δοκιμασία καὶ ἡ συμφορά σας, δὲν εὐ-
θύνεται Ἐκεῖνος ἀλλὰ οἱ ἁμαρτίες σας. 
Αὐτὲς σᾶς χωρίζουν ἀπὸ τὸν Θεὸ καὶ 
μεταξύ σας. Αὐτὲς εἶναι ἡ αἰτία γιὰ τὴν 
ὁποία ὁ Θεὸς σήκωσε τὸ προστατευ-
τικὸ καὶ εὐμενὲς βλέμμα του ἀπὸ ἐπά-
νω σας, ὥστε νὰ μὴ σᾶς ἐλεήσει (βλ. 
Ἡσ. νθ΄ [59] 1-2).

Ἰδοὺ λοιπὸν ἡ ἀπάντηση στὸ γεμά-
το ἀγωνία καὶ παράπονο ἐρώτημα τοῦ 
Δαβίδ. Ὁ πανάγιος καὶ παντοδύναμος 
Θεὸς ἀποστρέφει τὸ πρόσωπό του, 
διότι θέλει νὰ θεραπεύσει τὴν ἁμαρτία, 
τὸ κάνει γιὰ τὸ καλό μας, περιμένοντας 
τὴ βαθιὰ μετάνοια καὶ ἀλλαγή μας.

Ὅμως τὸ ἀγωνιῶδες ἐρώτημα τοῦ 
Δα βὶδ «ἱνατί, Κύριε, ἀφέστηκας μακρό-
θεν, ὑπερορᾷς ἐν εὐκαιρίαις ἐν θλίψε-

σιν;» εἶναι καὶ ἐρώτημα ποὺ διατυπώ-
νεται αὐθόρμητα καὶ ἀπὸ πολλοὺς 
στὴν πατρίδα μας, ἡ ὁποία πολὺ δοκι-
μά ζεται τοὺς τελευταίους καιρούς. Ἀλλ’ 
ἡ ἀπάντηση εἶναι καὶ ἐδῶ ἡ ἴδια. Ὁ 
Θεὸς καὶ στοὺς δύσκολους αὐτοὺς και-
ροὺς δὲν εἶναι ἀπὼν ἀπὸ τὴ χώρα μας· 
δὲν στέκεται μακριά, δὲν ἀδιαφορεῖ. 
Εἶναι παρών, ἀγρυπνεῖ, παρακολουθεῖ 
τὰ πάντα. Σιωπᾶ ὅμως καὶ μακροθυμεῖ, 
διότι περιμένει τὴ μετάνοια ἀρχόντων 
καὶ λαοῦ. Ἐνόσῳ δὲν βλέπει συντριβὴ 
καὶ μετάνοια, δὲν ἐπεμβαίνει.

Πρέπει νὰ ὁμολογήσουμε χωρὶς περι-
στροφὲς καὶ μὲ συντριβή: «Ἡμάρτομεν, 
Κύριε, ἠνομήσαμεν», ἀπομακρυνθήκα-
με ἀπὸ Ἐσένα μαγνητισμένοι ἀπὸ τὰ 
ἁμαρτωλὰ ἄσματα τῶν σειρήνων τοῦ 
κόσμου καὶ τὰ παραπλανητικὰ συνθή-
ματα τῆς ἀθεΐας. Οἱ εὐεργετημένοι ἀπὸ 
τὴν ἀγαθότητά σου Ἕλληνες Ὀρθόδο-
ξοι ἁμαρτήσαμε ὁλωσδιόλου καὶ δὲν 
ὑπακούουμε πιὰ στὶς σωτήριες ἐντολές 
σου, ἀλλὰ στὰ δόλια καὶ δῆθεν προο-
δευτικὰ κηρύγματα ὅσων  πολεμοῦν 
τὴν ἁγία σου Ἐκκλησία. Στρέψαμε τὴν 
προσοχή μας στὸ χρῆμα, νομίζοντας 
ὅτι θὰ βροῦμε σ’ αὐτὸ τὴν εὐτυχία μας. 
Ἀπατηθήκαμε ὅμως οἰκτρά. Γι’ αὐτὸ 
ἀντὶ εὐτυχίας δοκιμάζουμε σήμερα κρί-
ση μεγάλη καὶ στερήσεις. Καὶ τώρα Σὲ 
παρακαλοῦμε νὰ μᾶς συγχωρήσεις καὶ 
νὰ μᾶς ἐλεήσεις. Μὴ μᾶς παραβλέψεις. 
«Ἀνάστα (σήκω), Κύριε, βοήθησον ἡ      -
μῖν καὶ λύτρωσαι ἡμᾶς», διὰ τὸ ὄνομά 
σου καὶ τὴν εὐσπλαχνία σου (Ψαλμ. 
μγ΄ [43] 27).

Ἂν ἔτσι πολιτευθοῦμε, πιστεύουμε ὅτι 
οἱ ἐλπίδες μας στὴ σωτήρια ἐπέμβαση 
τοῦ Κυρίου δὲν θὰ μείνουν χωρὶς ἀντα-
πόδοση καὶ ἱκανοποίηση.

(*) Ἱεροῦ Χρυσοστόμου, Εἰς τὸν Θ΄ ψαλμόν, 
§9, PG 55, 135.



Θ ὰ πᾶμε μερικὲς δεκαετίες πίσω. Ὁ 
Σπύρος μεγαλώνει σὲ  οἰκογένεια 
ποὺ βρίσκεται μακριὰ ἀ     πὸ τὴν 

Ἐκκλησία. Οἱ γονεῖς του τὸ λένε καὶ τὸ 
ἐπαναλαμβάνουν στὶς συζητήσεις τους 
μὲ τοὺς ἄλλους, ὅτι τὰ κοινωνικὰ προ-
βλήματα δὲν τὰ λύνει ἡ Ἐκκλησία καὶ τὸ 
Εὐ  αγγέλιο ἀλλὰ ἡ πάλη καὶ ὁ  ἀγώνας. 
Τοὺς ἐνθουσιάζει ὁ Μάρξ, ὁ Λένιν, ὁ 
Μάο. Τὰ ἔντυπα μάλιστα ποὺ τοὺς προ-
μηθεύουν, τοὺς πληροφοροῦν ὅτι στὰ 
ὁλοκληρωτικὰ καθεστῶτα οἱ ἄν θρωποι 
ἔχουν λύσει ὅλα τὰ καθημερινά τους 
προβλήματα καὶ δὲν πεινᾶνε. Τὸ κρά-
τος φροντίζει γιὰ ὅλα.

Τὰ πιστεύουν ὅλα αὐτὰ ὁ κὺρ Νίκος 
καὶ ἡ κυρία Στυλιανή. Γι’ αὐτὸ τὸν Σπύ-
ρο τους τὸν κατηχοῦν ἀπὸ τὴν κούνια 
του μὲ αὐτὲς τὶς ὑλιστικὲς ἰδέες. Κάποτε 
ὁ πατέρας του τοῦ διηγήθηκε τὴν ἱστο-
ρία τοῦ Σπάρτακου, ποὺ ἦταν δοῦλος 
στὴ Ρώμη καὶ τὸ 71-73 π.Χ. ἡγήθηκε 
με   γάλης ἐπαναστάσεως τῶν δούλων 
ἐν   αντίον ὅλων ἐκείνων ποὺ τοὺς ἔπιναν 
τὸ αἷμα. 

Μιὰ Κυριακὴ ζήτησε ἀπὸ τοὺς γονεῖς 
του ὁ Σπύρος νὰ πάει στὴν ἐκκλησία 
μὲ τοὺς συμμαθητές του, γιατὶ γιόρταζε 
ὁ φίλος του καὶ μετὰ θὰ πήγαιναν στὸ 
σπίτι του γιὰ νὰ κερασθοῦν.

–Σπύρο μου, δὲν μᾶς  χρειάζεται  οὔ τε

ἐκκλησία, οὔτε παπάδες. Αὐ   τοὶ      κοι        μίζουν
τὸ λαὸ γιὰ νὰ μὴν  ἀν   τι στέκεται στοὺς κε -
φαλαιοκράτες. Ἐ   μεῖς  συσπει  ρω    νόμα στε 
καὶ  ἀντιστεκόμαστε. Τὸ πρωὶ τῆς Κυ ρι α  -
κῆς θὰ πᾶμε στὴ  γειτονιὰ πόρτα-πόρ-
τα. Θὰ ἔχω μαζί μου καὶ τὶς ἐφημερίδες 
τῆς παράταξής μας. Θὰ βρίσκουμε πολ-
λοὺς στὰ σπίτια τους, θὰ κουβεντιάζου-
με γιὰ τὰ κοινωνικὰ προβλήματα τῆς χώ-
ρας μας, θὰ τοὺς διευκολύνουμε νὰ ἀγο-
ράσουν τὴν ἐφημερίδα μας.

Ἔτσι μεγάλωσε ὁ Σπύρος. Μὲ τὸ διά-
βασμά του κατόρθωσε νὰ περάσει καὶ 
σὲ μιὰ σχολὴ τοῦ Πολυτεχνείου στὴν Ἀ  -
θήνα. Ἤδη λόγῳ τοῦ πατέρα του ἦ   ταν 
δικτυωμένος στοὺς κομματικοὺς μη χα-
νισμούς. Ξέρει τὰ μυστικὰ σχετικὰ μὲ τὸ 
πῶς νὰ κερδίζεται ἡ ψηφοφορία καὶ νὰ 
καταλήγουν οἱ γενικὲς φοιτητικὲς συν-
ελεύσεις σὲ καταλήψεις καὶ τὰ παρό-
μοια.

Τελευταῖα ὅμως σὰν νὰ ἔπεσε κεραυ-
νὸς ἐπάνω του, τὰ ἔχει λίγο χαμένα. Ἄρ   -
χισαν οἱ ἐφημερίδες νὰ γράφουν γιὰ τὴν 
κατάρρευση τῶν μαρξιστικῶν καθεστώ-
των. Κάθε μέρα ὅλο καὶ περισσότε ρες 
πληροφορίες ἔφθαναν γιὰ τὸ τί εἶ    δος 
παραδείσου κρυβόταν πίσω ἀπὸ τὰ ἠ    -
λεκτροφόρα συρματοπλέγματα καὶ τὰ 
ὑψωμένα τείχη αὐτῶν τῶν κρατῶν. Ἔ  -
βλεπε στὶς φωτογραφίες νὰ σκαρφαλώ-

Ὁ «ἀντιεξουσιαστὴς»
ἔγινε μοναχὸς

ΑΛΗΘΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
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νουν, προπάντων οἱ νέοι, στὰ πλοῖα 
γιὰ νὰ φύγουν σὲ γειτονικὲς χῶρες. Δὲν 
ἤξερε τί νὰ πρωτοσκεφθεῖ. Ἄλλα τοὺς 
μάθαιναν στὶς κομματικές τους συγκεν-
τρώσεις, ἄλλα τώρα ἀποκαλύπτονταν. 
Γιὰ νὰ τοὺς καθησυχάσουν, τοὺς εἶπαν 
τελευταῖα οἱ καθοδηγητές τους ὅτι «δὲν 
ἐφαρμόστηκαν πλήρως οἱ ἰδέες τοῦ 
Μὰρξ καὶ τοῦ Λένιν, γι’ αὐτὸ ἐμεῖς θὰ 
συνεχίσουμε τὴν πάλη καὶ τὴν ἀντίστα-
ση ἐνάντια στὸ κεφάλαιο».

Ὁ Σπύρος ὅμως εἶναι ἁγνὸς ἰδεολό-
γος, τώρα θὰ παλέψει ἀπὸ ἄλλο μετε-
ρίζι. Ἐντάσσεται στὴν παράταξη τῶν 
«ἀν τιεξουσιαστῶν». Προμηθεύτηκε τὰ 
ἀνάλογα σπρέϋ καὶ γράφει συνθήμα-
τα στοὺς τοίχους: «Οἱ νόμοι στοὺς ὑπο-
νόμους»· «Κλεῖσε μέσα στὴν ψυχή σου 
τὴν Ἑλλάδα καὶ θὰ πάθεις ἔμφραγμα» 
– παραποιοῦσε τὸν στίχο τοῦ ποιητῆ 
ποὺ ἔλεγε «θὰ αἰσθανθεῖς κάθε εἴδους 
μεγαλεῖο» – καὶ πολλὰ ἄλλα. Στὶς διαδη-
λώσεις πρῶτος, ὁπλισμένος  πάντοτε ἀ  -
νάλογα. Ἔτσι κυλοῦσαν οἱ μέρες του...

Σὲ μιὰ συζήτηση μὲ ἕνα  συμφοιτητή 
του ἀποφάσισαν νὰ πᾶνε γιὰ ξεκούρα-
ση μετὰ τὶς ἐξετάσεις τοῦ Ἰουνίου στὸ 
Ἅγιον Ὄρος. Ἤθελαν νὰ δοῦν ἀπὸ 
κοντὰ τὴ ζωὴ τῶν Μοναχῶν. Εἶχαν μά-
λιστα πληροφορηθεῖ ὅτι κάποιος μεγα-
λύτερός τους συμφοιτητὴς ἔγινε Μο-
ναχὸς ἐκεῖ.

Ἀπὸ τὴν πρώτη ὅμως στιγμὴ ποὺ πά-
τησαν τὸ πόδι τους στὸ Περιβόλι τῆς 
Παναγίας, ἄρχισαν νὰ ζοῦν οἱ δυὸ φοι-
τητὲς σὲ ἄλλο κόσμο. Ὅλα ἐδῶ ἀπο-
πνέουν εἰρήνη, γαλήνη. Μοναχοὶ περι-
φέρονται σιωπηλοὶ καὶ ἐργάζεται ὁ κα-
θένας μὲ ἀφοσίωση στὸ διακόνημά του. 
Συμμετέχουν οἱ δυὸ φοιτητές μας σὲ ὅλες 
τὶς ἱερὲς Ἀκολουθίες. Ἡ σεμνὴ ψαλμωδία 
τῶν Μοναχῶν, τὸ  μισοσκόταδο στὸ Ναὸ 
μὲ τὸ ἱλαρὸ φῶς τῶν κανδη λιῶν μπρο-
στὰ στὶς εἰκόνες τοῦ  τέμπλου τοὺς δη-

μιουργοῦν κατάνυξη. Τοὺς σπρώ χνουν 
νὰ πεῖ ὁ καθένας κάποια μικρὴ προσευ-
χή. Μετὰ τὴν Ἀκολουθία ὁ καθορισμένος 
Μοναχὸς καλεῖ ὅλους τοὺς προσκυνητὲς 
νὰ προσ κυνήσουν τὰ ἅγια λείψανα ποὺ 
φυλάσσονται στὸ Μοναστήρι τους.

Ὁ Σπύρος πρώτη φορὰ ζεῖ  τέτοιες ἐ  -
σωτερικὲς καταστάσεις. Νιώθει ψυχι κὸ 
συγκλονισμό. Σκέπτεται, ξανασκέ πτεται 
αὐτὰ ποὺ τώρα βλέπει καὶ ζεῖ. Κουβέν-
τιασε καὶ μὲ κάποιο  σεβάσμιο Γέρον τα 
Πνευματικό, πτυχιοῦχο τοῦ Πο    λυ τε χνεί-
ου. Εἶπαν πολλὰ οἱ δυό τους. Στὸ τέλος 
τοῦ ὑπέδειξε ὁ  Γέ ρον τας στὴν Ἀ  θήνα νὰ 
γνωρίσει τὸν π. Σεραπίωνα. Κατεβαίνει 
μία φορὰ τὸ μήνα καὶ ἐξομολογεῖ. Ἔχει 
μία μικρὴ  συνο δεία καὶ τὸ Ἡσυχαστήριό 
τους  βρίσκεται στὴν Πελοπόννησο.

Χωρὶς ἀναβολὴ γνώρισε τὸν π. Σε-
ραπίωνα. Ἐπισκέφθηκε καὶ τὸ Ἡσυχα-
στήριο μὲ τὴν καλὴ συνοδεία τους. Ὅλα 
τὸν σπρώχνουν σὲ ἀλλαγὴ πορείας τοῦ 
σκάφους τῆς ζωῆς του. Ἄρχισε νὰ παίρ-
νει ριζικὲς ἀποφάσεις γιὰ τὴ ζωή του. 
Πέταξε τὰ σπρέϋ. Σταμάτησε καὶ τὶς πα-
λιές του παρέες, παρὰ τὶς πολλὲς ἐνο-
χλήσεις ποὺ εἶχε μὲ συνεχὴ τηλεφωνή-
ματα καὶ μηνύματα στὸ κινητό του.

Μετὰ τὶς στρατιωτικές του  ὑ    πο χρεώ-
σεις, πτυχιοῦχος πλέον τοῦ Πολυτεχνεί-
ου, πῆρε μερικὰ ἀτομικά του πράγμα-
τα καὶ ἐνημέρωσε τοὺς γονεῖς του ὅτι 
πηγαίνει νὰ ξεκουραστεῖ στὸ Ἡσυχα-
στήριο τῆς Παναγίας. Ξαφνιάστηκε ἡ 
 μάν να του. Ἄρχισαν διάφορες σκέψεις 
νὰ τὴ σφυροκοποῦν. Μήπως ὁ Σπύρος 
της ἔπαθε τίποτα, μήπως τοῦ πῆραν τὰ 
μυα λὰ οἱ παπάδες καὶ οἱ  καλόγεροι; Τὸ 
παιδί της ἔχει ἀλλάξει. Δὲν εἶναι ὁ πα-
λιός της Σπύρος.

–Παιδί μου, νὰ ξεκουραστεῖς καὶ νὰ 
ἐ    πιστρέψεις γρήγορα, νὰ ἀνοίξεις τὸ 
Γραφεῖο σου καὶ νὰ ἀρχίσεις τὶς δου-
λειές σου. Θὰ σὲ βοηθήσει καὶ ὁ πατέ-
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ρας σου μὲ τὶς γνωριμίες ποὺ ἔχει γιὰ νὰ 
βγάλεις λεφτὰ καὶ νὰ προκόψεις.

Ὁ Σπύρος στὸ Ἡσυχαστήριο μὲ τὴ βο-
ήθεια τοῦ καλοῦ καὶ διακριτικοῦ π. Σε-
ραπίωνα ἐντάσσεται στὸ κανονικὸ πρό-
γραμμα τῶν Μοναχῶν. Θέλει νὰ δοκιμά-
σει τὴ Μοναχικὴ ζωή. Τὸν δυσκολεύουν 
τώρα στὴν ἀρχὴ οἱ πολὺ πρωινὲς Ἀκο-
λουθίες. Ὁ Γέροντας τὸν ἐνθαρ ρύνει νὰ 
μὴ στενοχωρεῖται. Θὰ τὸ ξεπεράσει.

Ὁ κὺρ Νικόλας καὶ ἡ κυρα-Στυλιανὴ 
κά θονται σὲ καρφιά, καθὼς περνοῦν 
οἱ μέρες καὶ ὁ γυιός τους δὲν φαίνεται. 
Παίρνουν τὴν ἀπόφαση καὶ ἀνεβαίνουν 
στὸ Ἡσυχαστήριο. Ὁ Γέροντας τοὺς 
ὑποδέχθηκε μὲ καλοσύνη καὶ τοὺς δι-
αβεβαίωσε ὅτι στὸ Ἡσυχαστήριό τους 
παραμένει κανεὶς ἐλεύθερα, δὲν ἐκβι-
άζεται κανένας. Ὁ Σπύρος αὐτὸ ποὺ 
ἀποφάσισε τὸ μελέτησε καλά, γιατὶ εἶναι 
πλέον ὥριμος ἄνδρας καὶ δὲν ἐπηρεά-
ζεται ἀπὸ ἄλλους.

–Πάτερ μου, ἂς ἔρθει στὸ σπίτι ὁ Σπύ-
ρος, καὶ ὁ πατέρας του καὶ ’γὼ στὸ ἑξῆς 
κάθε Κυριακὴ θὰ πηγαίνουμε μαζὶ μὲ τὸ 
Σπύρο στὴν ἐκκλησία, εἶπε ἡ μάννα του. 

Κουβέντιασαν ἀρκετὰ κατόπιν καὶ μὲ 
τὸ  Σπύρο. Εἶπαν πολλά, ἀλλὰ ὁ Σπύ-
ρος  ἐπιμένει στὶς ἀποφάσεις του. Μὲ 
πολὺ σεβασμὸ τοὺς κατευόδωσε μέχρι 
τὸ αὐτοκίνητο.

Ὁ Σπύρος ἔγινε σὲ λίγο ἕνας σεμνός, 
ταπεινός, χαριτωμένος Μοναχός, π. Ἡ  -
σύχιος πλέον. Εὐχαριστεῖ τὸν Θεὸ καὶ 
τὴν Παναγία γιὰ τὸ θαῦμα τῆς ἀλλαγῆς 
τῆς ζωῆς του. Τὸ λέει πρὸς ὅλους, ἰδιαί-
τερα στοὺς νέους ποὺ ἐπισκέπτονται τὸ 
Ἡσυχαστήριό τους, ὅτι κοντὰ στὸ Χρι-
στὸ καὶ μαζὶ μὲ τὸ Χριστὸ στὴ ζωή του 
βρίσκει κανεὶς λύση καὶ γιὰ τὰ πλέον δυ-
σεπίλυτα προβλήματά του. Τὸ κατάλα-
βαν καὶ οἱ γονεῖς τοῦ π. Ἡσυχίου, ποὺ 
ἄρχισαν καὶ αὐτοὶ νὰ γεύονται τὴ χάρη 
τῶν Μυστηρίων τῆς Ἐκκλησίας μας.

Μητροπολίτου Πενταπόλεως ἸγνατίουΜητροπολίτου Πενταπόλεως Ἰγνατίου
ΕΣΘΗΡ

Στηρίζει πολὺ τὴν ἀνθρώπινη ψυχὴ στὴν πεποί-
θηση ὅτι ὁ φιλάνθρωπος Θεὸς προστατεύει ἐ κεί-
νους ποὺ προστρέχουν μὲ ἐμπιστοσύνη στὴν 
ἀ       γα  θή του πρόνοια, καὶ γνωρίζει νὰ ἀνατρέπει 
κα κό  βουλες μηχανορραφίες σὲ βάρος ἀθώων καὶ 
ἀ   νυ περάσπιστων πιστῶν του. Σελίδες 170. Τιμᾶ-
ται 4  ̦.

✼   ✼   ✼
✝ Εὐσταθίου Χ. ΜπάσταΕὐσταθίου Χ. Μπάστα

ΣΑΡΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΗΜΟ
Πρόκειται γιὰ τὴ δραματικὴ καὶ περιπετειώδη 

ζωὴ τοῦ θεόπνευστου καὶ θεόπτη Μωυσῆ, τοῦ φί-
λου τοῦ Θεοῦ, ὅπως μᾶς τὸν παρουσιάζει τὸ αἰώ-
νιο βιβλίο τῆς Ἁγίας Γραφῆς. Σελίδες 127. Τι μᾶ  ται 
2,50  ̦.

✼
ΒΙΒΛΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ

Βλέπουμε ν’ ἀναδύονται ἀπὸ τὸ Βιβλίο τῶν βι-
βλίων, τὴ θεόπνευστη Ἁγία μας Γραφή, ξεχωρι-
στὲς μορφὲς μεγαλοσύνης: ὁ Ἰωσήφ, ὁ Σαμουήλ, 
ὁ Δαβίδ, ὁ Σολομῶν, ἡ Σολομονὴ μὲ τοὺς ἑφτὰ 
γυιούς της, ὁ Ἰωάννης ὁ Βαπτιστὴς καὶ ὁ Ἰωάν-
νης ὁ Εὐαγγελιστής. Ὅλοι τους φέρνουν ἀθάνατα 
μηνύματα καὶ δείχνουν τὸν δρόμο τῆς νίκης. Σελί-
δες 156. Τιμᾶται 2,50  ̦. 

✼
Ο ΕΝΑΣ ΚΙ ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΟΡΥΦΑΙΟΙ

Στὴν ἱστορία τοῦ κόσμου Ἕνας καὶ μόνος πα-
ρουσιάσθηκε ποὺ «ὡς ἐξουσίαν ἔχων» μᾶς εἶπε: 
Ἐγὼ εἶμαι αἰώνιος. Εἶμαι Θεὸς καὶ ἄνθρωπος μαζί. 
Εἶμαι ἡ λύση ὅλων τῶν προβλημάτων σας. Ἐγὼ 
εἶμαι ἡ ζωὴ καὶ σᾶς δίνω ζωή. Ζωὴ αἰώνια. Ἀπό-
δειξη τοῦ ὅτι εἶμαι αὐτὸ ποὺ σᾶς λέω ὅτι εἶμαι, εἶναι 
τὰ ἔργα μου καὶ τὸ ἔργο μου, ἡ Ἐκκλησία μου, οἱ 
μα θητές μου καὶ οἱ πιστοί, ποὺ μὲ τὴ δύναμή μου 
ὑ   ψώ νονται κι ἐργάζονται ὅ,τι ἐγὼ ἐργάσθηκα. Σε-
λίδες 220. Τιμᾶται 5  ̦.

                 
Γιὰ ταχυδρομικὴ ἀποστολὴ ὁ παραλή-

πτης ἐπιβαρύνεται μὲ τὰ ἀνάλογα ἔξοδα.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ «Ο ΣΩΤΗΡ»
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(ἱ �οῦρκοι πολεμοῦν 
τὴν 6ρθοδοξία στὴν 	ύπρο
Ἐθριάμβευσαν ἀκόμη μία φορὰ τὰ 

συνθήματα περὶ  δημοκρατίας καὶ ἀ    νε   -
ξιθρησκίας τοῦ σουλτάνου τῆς Ἀγκύ-
ρας Ταγὶπ Ἐρντογάν. Τὸ  πειθήνιο ὄρ  -
  γανό του στὴ βόρεια Κύπρο, ὁ αὐτο-
αποκαλούμενος  πρόεδρος τοῦ ψευ-
δο κράτους Ἔρογλου,  ἀπαγόρευσε μὲ 
ἥσυχη τὴ «δημοκρατική» του συνείδη -
ση τὴν τέλεση τῆς θείας  Λειτουργίας 
κατὰ τὴν ἑορτὴ τοῦ ἀποστόλου Ἀνδρέα 
στὴν ὁμώνυμη ἱστορικὴ μονή του, στὸν 
ἐπίσκοπο Καρπασίας κ. Χριστοφόρο. 
Ὁ λόγος; Καμία δικαιολογία, ἔ   στω καὶ 
γιὰ τὰ μάτια τῶν ἀφελῶν.

Εἶναι σαφέστατο ὅτι οἱ Τοῦρκοι κα-
τακτητὲς ἀπαγορεύουν στοὺς Ὀρθο-
δόξους Ἕλληνες τῆς Κύπρου τὴν ἐλεύ-
θερη χριστιανικὴ λατρεία στὴν τουρκο-
κατεχόμενη περιοχή. Ἴσως ἀντιλέξουν 
ὅτι ἡ θεία Λειτουργία ἐτελέσθη ἀπὸ ἱε-
ρέα, τὸν μοναδικὸ ἱερέα στὴν κατεχό-
μενη περιοχή. Ἀλλὰ γιατί ἀπαγορεύ-
θηκε στὸν Ἐπίσκοπο; Μὲ ποιὰ δικαιο-
λογία; Μήπως στὴν ἐλεύθερη περιοχὴ 
τῆς Κύπρου ἐμποδίσθηκαν ποτὲ οἱ 
μουσουλμάνοι στὸ νὰ τελέσουν τὰ τῆς 
θρησκείας τους; Μήπως στὴν ἑλληνι-
κὴ Θράκη δὲν ἁλωνίζουν ἀνεμπόδιστα 
οἱ χοτζάδες, οἱ μουφτῆδες, οἱ μουεζί-
νηδες καὶ οἱ κάθε λογῆς θρησκευτικοὶ 
ἡγέτες τοῦ Ἰσλάμ; Γιατί λοιπὸν τὸ τόσο 
μένος τοῦ Ἔρογλου πρὸς τὸν κανονικὸ 
ἐπίσκοπο Καρπασίας; 

Καὶ νὰ σκεφθεῖ κανεὶς ὅτι στὴν Ἱερὰ 
Μο νὴ τοῦ ἀποστόλου Ἀνδρέα, πρὶν 
ἀπὸ τὴ ληστρικὴ εἰσβολὴ τοῦ  Ἀττίλα, 
στὴν ἑορτή του δὲν ἔτρεχαν μόνο  χι -
λιάδες Ἕλ ληνες Ὀρθόδοξοι, ἀλλὰ καὶ 
Τουρ κο κύπριοι. Οἱ τελευταῖοι  ἄναβαν 
 μάλ ιστα τὸ καντήλι στὴν  εἰκόνα τοῦ  ἁ    -
γίου Ἀ   πο στόλου, διετύπωναν  αἰ τή μα -
τα καὶ  ἔ    καναν τάματα, ὁ δὲ ἀπό στο-
λος Ἀν   δρέας τοὺς ἀπαντοῦσε συχνὰ 
μὲ θαύματα!

Ἑπομένως σήμερα ὁ ἰσλαμικὸς φα-
σισμὸς τοῦ Ἐρντογὰν καὶ τῶν ὀργάνων 
του στὴν Κύπρο δὲν ἀπαγορεύει μό νο 
τὴν ἐλεύθερη ἐκδήλωση τῶν λατρευ -
τικῶν καθηκόντων τοῦ  Ὀρθοδόξου Ἐ-
           πισκόπου τῆς περιοχῆς. Ἀσεβεῖ καὶ 
πρὸς τὸν Ἀπόστολο, εὐεργέτη ἑκατον-
τάδων Τουρκοκυπρίων· ἐνῶ παράλ-
ληλα βεβηλώνει τοὺς ὀρθόδοξους να-
οὺς ποὺ βρίσκονται στὴν τουρκοκατε-
χόμενη περιοχὴ ἢ καὶ τοὺς κατεδαφί-
ζει.

Ὢ Κύριε, ἀναφωνεῖ ὁ Ὀρθόδοξος λα -
ὸς τῆς Κύπρου μαζὶ μὲ τὸν  Ψαλμωδό, 
ἕως πότε θὰ ὀνειδίζει καὶ θὰ χλευά-
ζει ὁ ἐχθρὸς καὶ θὰ προκαλεῖ ὁ ἀντίθε-
τός μας τὴν ὀργή σου, βλασφημώντας 
συν εχῶς τὸ ἅγιο ὄνομά σου; «Ἀνάστα, 
ὁ Θεός, δίκασον τὴν δίκην σου· (...) μὴ 
ἐπιλάθῃ τῆς φωνῆς τῶν ἱκετῶν σου». 
Σήκω ἐπάνω, Κύριέ μας, δίκασε τὴν ὑ  -
πόθεσή σου. Μὴ  λησμονήσεις τὴ φω νὴ 
αὐτῶν ποὺ ταπεινὰ σὲ  ἱκετεύουν. Διό-
τι ἡ ἀγέρωχη ἀλαζονεία ἐκείνων ποὺ 
σὲ μισοῦν ἔχει ὑπερβεῖ κάθε ὅριο καὶ 
συνεχῶς ἀνεβαίνει προκλητικὴ μέχρι 
αὐτὸν τὸν οὐράνιο θρόνο σου (Ψαλ. 
ογ΄ [73] 10, 22-23).
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(ἱ πρωτοπόροι στὴν ἀσέβεια 
πρὸς τοὺς νεκροὺς

Τὸ Δημοτικὸ Συμβούλιο Θεσσαλο-
νίκης ἀποφάσισε τὶς παραμονὲς τῆς 
ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Δημητρίου ἐφέτος νὰ 
δημιουργήσει «Κέντρο Ἀποτέφρωσης 
Νεκρῶν καὶ Ὀστῶν» σὲ χῶρο δίπλα 
στὸ ὑπάρχον κοιμητήριο τῆς Θέρμης.

Τὴν πράξη του μιμήθηκε ἕνα μήνα 
ἀργότερα τὸ Δημοτικὸ Συμβούλιο τοῦ 
Μαρκοπούλου Μεσογαίας Ἀττικῆς, 
ποὺ ἀποφάσισε κι αὐτὸ στὶς 28-11-11 
τὴ δημιουργία παρόμοιου «Κέντρου 
Ἀ    ποτέφρωσης Νεκρῶν καὶ Ὀστῶν» 
πλησίον τοῦ ὑφιστάμενου κοιμητηρίου 
ποὺ βρίσκεται κοντὰ στὸ Ἀεροδρόμιο 
«Ἐλευθέριος Βενιζέλος».

Γιὰ ποιὸν λόγο θὰ καῖνε τοὺς νε-
κρούς; Ἀποφεύγουν μάλιστα νὰ χρη-
σιμοποιήσουν τὴ λέξη «καύση» καὶ 
λένε «ἀποτέφρωση» γιὰ νὰ μετριά-
σουν, ὅπως νομίζουν, τὴν ἐντύπωση. 
Γιατί θὰ τοὺς καῖνε; Διότι δὲν χωροῦν, 
λένε, ἄλλους νεκροὺς τὰ νεκροταφεῖα 
μας. Αὐτὸ ὅμως γιὰ τὰ κοιμητήρια τῆς 
Θεσσαλονίκης καὶ τοῦ Μαρκοπούλου 
τουλάχιστον δὲν ἰσχύει, διότι εἶναι τε-
ράστια. Ἔχουν χῶρο ἀπέραντο.

Ὅπως μαρτυρεῖ ἡ Ἱστορία μας, καὶ ἡ 
πρὸ Χριστοῦ καὶ ἡ μετὰ Χριστόν, ἡ τα-
φὴ τῶν νεκρῶν γιὰ τοὺς Ἕλληνες ἦταν 
ἀνέκαθεν χρέος ἱερότατο.

Ἡ καύση τῶν νεκρῶν, ἔλεγε σὲ μιὰ συ-
νέντευξή του ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Με-
σογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς κ. Νικόλαος, 
«εἶναι μιὰ βίαιη πράξη, τὸ σῶμα γίνεται 
στάχτη ποὺ πετιέται. Γινόμαστε ἕνα τί-
ποτα. Αὐτὸ ἡ Ἐκκλησία δὲν μπορεῖ νὰ 
τὸ δεχθεῖ. Ἐνῶ ἡ ταφὴ ἔχει εὐγένεια 

καὶ σεβασμό. Τοποθετοῦμε τὸ σῶμα 
στὴ γῆ σὰν σπόρο μὲ ἐλπίδα βλάστη-
σης καὶ καρποφορίας». Εἶναι ἡ ἐλπίδα 
καὶ προσδοκία στὴν ἀνάστασή του καὶ 
στὴν ἕνωσή του καὶ πάλι μὲ τὴν ψυχή.

Ἡ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλη-
σίας μας μὲ εἰδικὲς ἀποφάσεις της 
γνωρίζει καὶ συνιστᾶ ὡς μοναδικὸ τρό-
πο ἀποσυνθέσεως τοῦ νεκροῦ σώμα-
τος τὴν ταφή. Δὲν ἔχει ὅμως ἀντίρρηση 
γιὰ τὴν καύση τῶν νεκρῶν τῶν αἱρε-
τικῶν καὶ ἀλλοθρήσκων. Ἡ ταφὴ ἀπο-
τελεῖ πράξη σεβασμοῦ καὶ τιμῆς πρὸς 
τὸ σῶμα, τὸ ὁποῖο ἦταν τὸ κατοικητή-
ριο τῆς ψυχῆς καὶ παίρνει χάρη ἀνά-
λογα μὲ τὴν ἁγιότητα τῆς ψυχῆς. Αὐτὸ 
φαίνεται ἀπὸ τὸ πλῆθος τῶν ἱερῶν 
θαυματουργῶν Λειψάνων, τὰ ὁποῖα ἁ -
γιάζουν ἀπ’ ἄκρη σ’ ἄκρη τὴν πατρίδα 
μας, ὅσο κι ἂν δὲν τὸ θέλουν οἱ ἀσεβεῖς 
καὶ οἱ ἄθεοι.

Ἂν καίγονταν οἱ νεκροί, δὲν θὰ εἴχα-
με τὰ ἱερὰ Λείψανα. Αὐτὰ ὅμως εὐω-
διάζουν καὶ θαυματουργοῦν, ὅπως καὶ 
αὐτὸ τοῦ Ἁγίου Ἐφραὶμ ποὺ δὲν βρί-
σκεται μακριὰ ἀπὸ τὸ Μαρ κόπουλο καὶ 
τὸ προσκυνοῦν χιλιά δες προσκυνη-
τές. Τί νὰ ποῦμε καὶ γιὰ τὸ καύχημα τῆς 
 συμπρωτεύουσας, τὸ ἱερὸ Λείψανο τοῦ 
Μυροβλύτη  πολιούχου τῆς Θεσσαλονί-
κης ἁγίου Δημητρίου, ποὺ μυροβλύζει 
καὶ σήμερα, 1.700 περίπου χρόνια μετὰ 
τὸν μαρτυρικό του θάνατο, καὶ εἶναι μα-
γνήτης ἕλξεως  χιλιάδων προσκυνητῶν 
ἀπὸ ὅλο τὸν κόσμο;                          ➙
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Δὲν σκέφθηκαν καθόλου καλὰ τὰ 
Δημοτικὰ Συμβούλια τῆς Θεσσαλο-
νίκης καὶ τοῦ Μαρκοπούλου Μεσο-

γαίας. Πρέπει νὰ ἀνακαλέσουν ἀμέσως 
τὴν ἀπόφασή τους, ἡ ὁποία εἶναι ἀντί-
θετη πρὸς τὴν ἑλληνορθόδοξη παράδο-
σή μας. Δὲν μᾶς ἐνδιαφέρει τί κάνουν 
τὰ ἄθεα καὶ αἱρετικὰ κράτη. Ἐδῶ εἶναι 
Ὀρθόδοξη Ἑλλάδα.

(Περισσότερα γιὰ τὸ θέμα τῆς καύσης 
τῶν νεκρῶν στὸ φυλλάδιό μας «Πῦρ καὶ 
μανία» τοῦ Ἀρχιμ. Γενναδίου Κουτσο-
πούλου).

?αθητὲς σχολείων πεινοῦν...
Ἀπὸ ἱστοσελίδα μὲ εἰδήσεις τῆς μεγα-

λονήσου Κρήτης  πληροφορηθήκαμε: 
«Τράπεζα Τροφίμων δημιουργοῦν οἱ 
σύλλογοι γονέων καὶ κηδεμόνων τῶν 
σχολείων 9ου, 10ου, 11ου δημοτικοῦ 
σχολείου - νηπιαγωγείου Χανίων καὶ τοῦ 
7ου γυμνασίου σὲ συνεργασία μὲ τοὺς 
ἐκπαιδευτικούς. Διαπιστώνοντας δάσκα-
λοι καὶ καθηγητὲς πὼς ἀρκετοὶ ἀπὸ τοὺς 
μαθητὲς τῶν παραπάνω  σχολείων δὲν 
ἔχουν τὴ δυνατότητα νὰ ἀγοράσουν οὔ-
τε ἕνα κουλούρι ἀπὸ τὸ κυλικεῖο, ἀπο -
φάσισαν νὰ ἀντιμετωπίσουν τὸ πρόβλη -
μα καὶ νὰ παρέμβουν. Ὅπως εἶπε διευ -
θύντρια σχολείου τῆς περιοχῆς, (...) ‘‘ἔ  -

χουμε παιδιὰ ποὺ δὲν ἔχουν χρήματα 
γιὰ φαγητό, ὅπως εἶ    χαν τὶς προηγούμε-
νες χρονιές. Προκειμένου νὰ τὸ ἀντιμε-
τωπίσουμε αὐτό, ξεκινήσαμε νὰ δίνουμε 
κολατσιὸ δωρεὰν σὲ κάποια παιδιὰ ἀπὸ 
τὰ κυλικεῖα τῶν σχολείων’’. Γιὰ τὸ λόγο 
αὐτὸ ἀποφασίστηκε ἀπὸ τοὺς συλλό-
γους γονέων καὶ κηδεμόνων καὶ ἡ δημι-
ουργία τῆς Τράπεζας Τροφίμων. Ἡ Τρά-
πεζα θὰ φιλοξενηθεῖ σὲ αἴθουσα ποὺ 
θὰ διατεθεῖ ἀπὸ τὸ ΤΕΙ Κρήτης. Τὰ τρό-
φιμα θὰ συγκεντρώνονται ἀπὸ τὰ σχο-
λεῖα τῆς Χαλέπας καὶ θὰ διακινοῦνται μὲ 
τὴ βοήθεια ψυχολόγων καὶ κοινωνικῶν 
λειτουργῶν, ἐθελοντῶν, γονέων καὶ κα-
τοίκων τῆς περιοχῆς» («Flashnews.gr» 
2-12-2011).

Τὸν τελευταῖο καιρὸ πληθαίνουν οἱ πα-
ρόμοιες πληροφορίες ποὺ ἀναφέρον  ται 
στὴν πείνα καὶ τὴ  γενικότερη ἀνέχεια 
πολλῶν ἑλληνικῶν οἰκογενειῶν. Εἶναι 
λοι  πὸν ἀξιέπαινες οἱ πρωτοβουλίες τῶν 
παραπάνω γονέων καὶ ἐκπαιδευτικῶν 
ποὺ φροντίζουν φιλότιμα γιὰ τὴ στοιχει-
ώδη διατροφὴ κυρίως τῶν μι  κρῶν παι-
διῶν τῆς περιοχῆς τους. Ὅ   μως ἡ γενικό-
τερη δύσκολη οἰκονομικὴ  κατάσταση σὲ 
πολλὲς πλέον  οἰκογένειες ἐπιβάλλει τὴ 
 δραστηριοποίηση ὅλων τῶν συμπατρι-
ωτῶν μας στὸ καθῆκον τῆς ἀ    γάπης καὶ 
φιλανθρωπίας, ὅπως  αὐ    τὸ καταγράφε-
ται στὶς σελίδες τῆς  Ἁγίας Γραφῆς ὡς 
«μεγάλη ἐντολὴ» τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος 
«ἀγάπη ἐστίν» (Α΄ Ἰω. δ΄ 8).

Ἀρχιμ. ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ Κ. ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

Τὸ φυλλάδιο αὐτὸ ἀσχολεῖται μὲ τὸ ζήτημα τῆς καύσεως τῶν 
νε κρῶν. Ὀφείλουμε νὰ ἐνημερωθοῦμε πληρέστερα γιὰ τὸ ἐπίκαι-
ρο αὐτὸ θέμα καὶ νὰ γνωρίζουμε ποιὰ θέση πρέπει νὰ λάβουμε ὡς 
συνειδητοὶ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί. Σελίδες 31. Τιμᾶται 1  ̦.



Ἀναρίθμητοι εἶναι οἱ ἱεροὶ ναοὶ γύρω 
μας. Εἰδικὰ στὴν ὀρθόδοξη Ἑλλάδα μας 
δὲν ὑπάρχει χωριὸ καὶ συνοικία χωρὶς 
τὸ δικό τους ναό. Μεγαλόπρεπα οἰκο δο-
μήματα ἢ ταπεινὰ ἐξωκκλήσια,  γίνονται 
τὸ καθένα τόπος ἅγιος καὶ ἱερός, ἀ φιερω-
μένος στὴ λατρεία τοῦ Θεοῦ, ὅ   πως τὸ 
θέλει ἡ πίστη κι ἡ εὐλάβεια τῶν ἀνθρώ-
πων. 

Ὡστόσο τὸ σημερινὸ ἀποστολικὸ ἀνά-
γνωσμα μᾶς παρουσιάζει κάποιους ἄλ-
λους ναούς. Ποιοὶ εἶναι αὐτοί; –Ἐσεῖς! 
μᾶς ἀπαντᾶ ὁ ἀπόστολος Παῦλος. «Ὑ -
μεῖς ἐστε ναὸς Θεοῦ ζῶντος». Ὁ  καθένας 
ἀ        πὸ ἐμᾶς τοὺς πιστοὺς χριστιανοὺς εἶναι 
ἔμψυχος ναὸς στὸν ὁποῖο κατοικεῖ καὶ 
ἀναπαύεται ὁ ἅγιος Θεός.

Πρόκειται γιὰ μία ἐκπληκτικὴ τιμὴ ποὺ 
κάνει ὁ Θεὸς στὸν ἄνθρωπο. Ἀξίζει λοι-
πὸν σήμερα νὰ δοῦμε πῶς ἐξηγεῖται τὸ 

ὅτι εἴμαστε ναοὶ τοῦ Θεοῦ καὶ ποιὸ εἶ-
ναι τὸ χρέος μας ἀπέναντι σ’ αὐτὴν τὴν 
πραγματικότητα.

1. �ἴμαστε ναοὶ τοῦ Θεοῦ
Ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ τῆς δημιουργί-

ας του ὁ ἄνθρωπος φέρει ἀποτυπωμέ-
νη μέσα του τὴ θεϊκὴ σφραγίδα. Ἔτσι τὸν 
ἔπλασε ὁ Θεός: «κατ’ εἰκόνα» καὶ «καθ’ 
ὁμοίωσίν» του. Ἐπειδὴ ὅμως ἡ  ἁμαρτία 
ἀμαύρωσε τὴ θεϊκὴ εἰκόνα ποὺ ὁ ἄν θρω-
πος ἔκρυβε μέσα του, ἦλθε στὴ γῆ ὁ Υἱὸς 
καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ καὶ  σαρκώθη κε, γιὰ 
νὰ ἀποκαταστήσει καὶ νὰ ἁγιάσει τὴν 
ἀνθρώπινη φύση καὶ νὰ τὴν καταστήσει 
πάλι ἄξιο κατοικητήριο τῆς θεότητος.

Καὶ πράγματι! Στὸ ἑξῆς ὅποιος πιστεύ -
ει καὶ βαπτίζεται στὸ ὄνομα τοῦ  Χρι στοῦ, 
ζεῖ μιὰ ριζικὴ ἀνακαίνιση καὶ ἀποκτᾶ μιὰ 
ἐντελῶς νέα σχέση καὶ κοινωνία μὲ τὸν 

«Cμεῖς ἐστε ναὸς Θεοῦ ζῶντος» 

  
δελφοί, ὑμεῖς ἐστε ναὸς Θεοῦ ζῶντος, καθὼς εἶπεν ὁ Θεὸς ὅτι ἐνοικήσω 
ἐν αὐτοῖς καὶ ἐμπεριπατήσω, καὶ ἔσομαι αὐτῶν Θεός, καὶ αὐτοὶ ἔσονταί 
μοι λαός. διὸ ἐξέλθετε ἐκ μέσου αὐτῶν καὶ ἀφορίσθητε, λέγει Κύριος, 

καὶ ἀκαθάρτου μὴ ἅπτεσθε, κἀγὼ εἰσδέξομαι ὑμᾶς, καὶ ἔσομαι ὑμῖν εἰς 
πατέρα, καὶ ὑμεῖς ἔσεσθέ μοι εἰς υἱοὺς καὶ θυγατέρας, λέγει Κύριος παν-
τοκράτωρ. Ταύτας οὖν ἔχοντες τὰς ἐπαγγελίας, ἀγαπητοί,  καθαρίσωμεν 
ἑαυτοὺς ἀπὸ παντὸς μολυσμοῦ σαρκὸς καὶ πνεύματος, ἐπιτελοῦντες ἁ  -
γιωσύνην ἐν φόβῳ Θεοῦ.

ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
(ΙΖ΄ Ματθαίου)

Ἀνακομιδὴ λειψάνων 
ἁγίου Ἰγνατίου θεοφόρου
Ἦχος πλ. δ΄ -  Ἑωθινὸν ΙΑ΄

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΙΖ΄ Κυριακῆς: Β΄ Κορ. ς΄ 16 - ζ΄ 1

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ
Τῆς Κυριακῆς: Ματθ. ιε΄ 21-28
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Θεό. Τὸ γράφει σὲ ἄλλο σημεῖο ὁ ἅγιος 
Ἀ   πόστολος: «Ὅσοι εἰς Χριστὸν ἐβα πτί -
σθη τε, Χριστὸν ἐνεδύσασθε» (Γαλ. γ΄ 
27), δη λαδή, ὅσοι  βαπτισθήκατε στὸ ὄνο-
μα τοῦ Χριστοῦ πιστεύοντας σ’ Αὐτὸν ὡς 
Σω τήρα, ντυθήκατε τὸν Χριστὸ καὶ ἑνω-
θήκατε μαζί του. Τί θαῦμα στ’ ἀλήθεια! Ὁ 
Θεὸς ἑνώνεται μὲ τὸ πλάσμα του! 

Τὸ ἀσύλληπτο αὐτὸ θαῦμα γίνεται 
πλέον ἁπτὴ πραγματικότητα γιὰ τὸν πι-
στὸ χριστιανὸ ὅταν βαπτίζεται καὶ κάθε 
φορὰ ποὺ μεταλαμβάνει τὸ Πανάγιο Σῶ-
μα καὶ τὸ Τίμιο Αἷμα τοῦ Κυρίου. Τότε 
ἔχει πράγματι τὸν Χριστὸ «κατοικοῦντα 
καὶ μένοντα, σὺν τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Ἁγίῳ 
Πνεύματι» (Α΄ Εὐχὴ Θείας Μεταλήψε-
ως). Ἔρχεται δηλαδὴ καὶ κατοικεῖ στὴν 
ψυχή του ὁ ἄπειρος καὶ ἀκατάληπτος 
Θεός, Αὐτὸς ποὺ δὲν Τὸν χωρεῖ ὁλόκλη-
ρο τὸ σύμπαν! 

Δὲν εἶναι λόγια συμβολικὰ αὐτά. Εἶναι 
μία πραγματικότητα τὴν ὁποία μᾶς ἀπο-
κάλυψε ὁ ἴδιος ὁ Κύριος, ὅταν εἶπε στοὺς 
μαθητές του: «ἐάν τις ἀγαπᾷ με, τὸν λό-
γον μου τηρήσει, καὶ ὁ πατήρ μου ἀγα-
πήσει αὐτόν, καὶ πρὸς αὐτὸν ἐλευσόμε-
θα καὶ μονὴν παρ’ αὐτῷ ποιήσομεν» (Ἰω. 
ιδ΄ 23). Δηλαδὴ ἐὰν κάποιος μὲ ἀγαπᾶ, 
θὰ φυλάξει τὸν λόγο μου, καὶ ὁ Πατήρ 
μου θὰ τὸν ἀγαπήσει, καὶ θὰ  ἔλθουμε 
σ’ αὐτὸν ἐγὼ καὶ ὁ Πατέρας μου καὶ θὰ 
κα τοικήσουμε μόνιμα μέσα του μετα βάλ-
λοντας τὴν καρδιά του σὲ ἔμψυχο καὶ 
ζωντανὸ ναό μας. Νά λοιπὸν ἡ ἀσύγκρι-
τη τιμὴ καὶ δόξα ποὺ μᾶς χαρίζει ὁ ἅγιος 
Θεός: μᾶς κάνει ναοὺς δικούς του!

 
2. �ὸ χρέος μας

Εἴμαστε λοιπὸν ναοὶ τοῦ Θεοῦ! Ἄρα-
γε ὅμως περιποιούμαστε τοὺς ἔμψυχους 
ναούς μας; Ἐδῶ ἀκριβῶς εἶναι τὸ χρέ-
ος μας. Ὅπως πονοῦμε καὶ ἀντιδροῦμε 
ὅταν βλέπουμε νὰ βεβηλώνεται ἢ νὰ κα-
ταστρέφεται ἕνας ἱερὸς ναός, πολὺ πε-
ρισσότερο νὰ θλιβόμαστε ὅταν βλέπου-

με νὰ μολύνονται ἀπὸ τὴν ἁμαρτία οἱ 
ἔμ ψυχοι ναοί μας. Διότι κάθε ἁμαρτία 
ποὺ μολύνει τὸ σῶμα καὶ τὴν ψυχή μας, 
στὴν πραγματικότητα ἀποτελεῖ βεβήλω-
ση τοῦ ναοῦ τοῦ Θεοῦ.

Μὲ θλίψη καὶ αὐστηρότητα ὁ ἀπόστο-
λος Παῦλος προειδοποιεῖ τοὺς χριστια-
νοὺς τῆς Κορίνθου, ὅπου εἶχαν παρου-
σιαστεῖ διχοστασίες καὶ σοβαρὲς ἠθικὲς 
παρεκτροπές: «Εἴ τις τὸν ναὸν τοῦ Θεοῦ 
φθείρει, φθερεῖ τοῦτον ὁ Θεός· ὁ γὰρ να-
ὸς τοῦ Θεοῦ ἅγιός ἐστιν» (Α΄ Κορ. γ΄ 16-
17). Ἂν κανεὶς καταστρέφει τὸ ναὸ τοῦ 
Θεοῦ, θὰ τὸν καταστρέψει αὐτὸν ὁ Θεός. 
Καὶ θὰ τὸν καταστρέψει, διότι ὁ ναὸς τοῦ 
Θεοῦ εἶναι ἅγιος. Εἶναι ἀφιερωμένος στὸ 
Θεὸ καὶ εἶναι δικό του κτῆμα. Εἶναι ἱερὸς 
καὶ ἀπαραβίαστος. 

Ἔχουμε λοιπὸν χρέος ἱερὸ νὰ διατη-
ροῦμε τὴν καρδιά μας καθαρὴ «ἀπὸ παν-
τὸς μολυσμοῦ σαρκὸς καὶ  πνεύματος». 
Κι ἂν κάποτε κάτι τὴν μολύνει, ἂς σπεύ-
δουμε στὸ Μυστήριο τῆς ἱερᾶς Ἐξομο-
λογήσεως. Ἐκεῖ ἐξαλείφονται οἱ ἁμαρτί-
ες μὲ τὴ χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος κι 
ἔτσι ὁ ἔμψυχος ναός μας γίνεται καὶ πά-
λι ὁλόλαμπρος καὶ καθαρός, ὅπως τότε 
ποὺ βγῆκε ἀπὸ τὴν κολυμβήθρα τοῦ ἁγί-
ου Βαπτίσματος! 

❁  ❁  ❁
Ὁπωσδήποτε θαυμάζουμε τοὺς περι-

καλλεῖς ναοὺς καὶ  ἐντυπωσιαζόμαστε 
ἀπὸ τὴν τέχνη καὶ τὴν ἱστορία τους, τὴ 
λαμπρότητα καὶ τὴ  μεγαλοπρέπειά τους. 
Ὡστόσο στὰ μάτια τοῦ Θεοῦ ὑπάρχει 
 ἕ   νας ἄλλος ναὸς  ἀσυγκρίτως ὡραιότε-
ρος καὶ λαμπρότερος: εἶναι κά θε ἄν θρω-
πος ποὺ διατηρεῖ τὴν καρδιά του ἁγνὴ 
καὶ καθαρὴ καὶ τὴ στολίζει μὲ ἀρε τές, ὅ   -
πως ἡ πραότητα καὶ ἡ  ὑπομονή, ἡ τα-
πείνωση καὶ ἡ ἀγάπη. Μακάρι κι ἐμεῖς 
ν’ ἀπο κτήσουμε τέτοια καρδιά: ἁγνὴ καὶ 
καθαρή, στολισμένη μὲ ἅγιες ἀρετές‧ 
καρδιὰ ποὺ θὰ εἶναι ἄ   ξιο κατοικητήριο 
τοῦ παμβασιλέως Χριστοῦ!



Σ τὶς στρατιωτικὲς Σχολὲς καὶ σ’ ὅ  -
λες τὶς παραπλήσιες οἱ ὑποψή-
φιοι ἀξιωματικοὶ ὀνομάζονται δό-

κιμοι, διότι κατὰ τὸ χρονικὸ διάστημα 
τῶν σπουδῶν τους δοκιμάζονται, ἐκ-
παι δεύονται κι ὅταν τελειώσει  ἐπιτυ χῶς 
ἡ δοκιμασία τους, προάγονται καὶ γί-
νον ται ἀξιωματικοί. Ἐπίσης  δόκιμοι ὀ -
νομάζονται ὅσοι πηγαίνουν νὰ γίνουν 
μοναχοί. Διότι κι αὐτοὶ δοκιμάζονται 
στὸ Μοναστήρι, πρὶν γίνει ἡ μοναχικὴ 
κουρά τους. 

Αὐτὲς οἱ ὡραῖες εἰκόνες τῆς δοκιμῆς, 
τῆς ἐκπαιδεύσεως, τῶν ἐξετάσεων γιὰ 
τὴν προαγωγὴ σὲ ἀνώτερη θέση χρη-
σιμοποιοῦνται καὶ στὴν Ἁγία Γραφή. 
Σὲ πολλὰ χωρία τῆς Καινῆς  Διαθήκης 
χρησιμοποιεῖται ἡ λέξη «δόκιμος», γιὰ 
νὰ δηλώσει αὐτὸν ποὺ δοκιμάζεται 
καὶ ἀποδεικνύεται ἄξιος. Ἄραγε στοὺς 
πνευματικοὺς ἀγῶνες καὶ στὰ πνευ-
ματικὰ παλαίσματα ποιοὶ εἶναι δόκιμοι 
ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ; Ποιοὶ κρίνονται ἄ -
ξιοι; Τὰ ἐκκλησιαστικὰ ἀξιώματα ποιὰ 
πρόσωπα εἶναι κατάλληλα νὰ τὰ λαμ-
βάνουν;

Ὡραιότατη ἀπάντηση στὰ  ἐρωτήμα    τα 
δίνει ὁ ἀπόστολος Παῦλος, ὁ ὁποῖος 
γράφει στὴ Β΄ πρὸς Κορινθίους Ἐπι-
στολή του: «Οὐ γὰρ ὁ ἑαυτὸν συνι-
στῶν, ἐκεῖνός ἐστι δόκιμος, ἀλλ’ ὃν ὁ 
Κύ ριος συνίστησιν» (Β΄ Κορ. ι΄ 18). 

Σύμφωνα μὲ τὸν ὁρισμὸ τοῦ θείου 
Παύλου δόκιμος δὲν εἶναι ἐκεῖνος ποὺ 
αὐτοθαυμάζεται ὡς δίκαιος ἢ αὐτοσυ-
σταίνεται στοὺς ἄλλους ὡς ἐνάρετος, 
ἀλλ’ ἐκεῖνος τοῦ ὁποίου τὰ ἔργα εὐλο-
γεῖ ὁ Θεὸς καὶ παρέχει κάθε εὐδοκίμη-
ση στὴ διακονία του.

Αὐτὸς ποὺ αὐτοθαυμάζεται ὡς δίκαι-
ος ἢ αὐτοσυσταίνεται στοὺς ἄλλους ὡς 
ἐνάρετος, δὲν καλλιεργεῖ ταπεινὸ φρό-
νημα, δὲν ἔχει αὐτογνωσία, δὲν ἔχει 
συν αίσθηση τῆς ἁμαρτωλότητός του, 
δημιουργεῖ ψεύτικη ἰδέα γιὰ τὸν ἑαυτό 
του. Ἑπομένως δὲν εἶναι δόκιμος ἐνώ-
πιον τοῦ Θεοῦ ἀλλὰ ἀδόκιμος. Κι ὄχι 
μόνο ἀδόκιμος ἀλλὰ καὶ  βδελυκτός. Δι-
ότι ἐ  κεῖνο ποὺ ἐμεῖς παρουσιάζουμε 
στοὺς ἀνθρώπους ὡς ὑψηλὸ καὶ ἄξιο 
τιμῆς, ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ εἶναι βδέλυ-
γμα καὶ ἀηδία. «Τὸ ἐν ἀνθρώποις ὑ   ψη -

Ποιὸς εἶναι δόκιμοςΠοιὸς εἶναι δόκιμος
ἐνώπιονἐνώπιον

τοῦ Θεοῦ;τοῦ Θεοῦ;
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λὸν βδέλυ  γμα ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ», μᾶς 
εἶ πε ὁ Κύριος (Λκ. ις΄ 15). Τὴν ὑ πε ρ η-
φά νεια ὅλοι γνω ρίζουμε ὅτι τὴν ἀπο-
στρέ φεται ὁ ἅ   γιος Θεός.  Θεωρεῖ τοὺς ὑ -
ψηλοκάρδιους ἀκάθαρτους (Παρ. ις΄ 5). 

Ἀλλὰ καὶ οἱ ἄνθρωποι αὐτοὺς ποὺ 
αὐ τοπροβάλλονται, τοὺς κρατοῦν σὲ 
ἀ       πόσταση. Ὅταν τοὺς βλέπουν νὰ ἐ  -
πιδει  κνύονται, νὰ ἀρέσκονται στοὺς ἐ    -
     παίνους καὶ στὰ χειροκροτήματα, δὲν 
τοὺς ἔχουν σὲ ὑπόληψη. Βέβαια οἱ ἄν-
θρωποι δὲν εἶναι παντογνῶστες, γιὰ νὰ 
γνωρίζουν τὰ βαθύτερα κίνητρά τους, 
τὰ βάθη τῶν καρδιῶν μας. Ἐὰν λό  γου
χάριν ὑποκρίνονται, ὑπάρχουν πιθα-
νότητες καὶ νὰ τοὺς ξεγελάσουν· νὰ 
τοὺς ἐπιδοκιμάσουν, ἐνῶ δὲν τὸ ἀξί-
ζουν. Ἀλλὰ τὸν καρδιογνώστη Θεὸ δὲν
πρόκειται ποτὲ νὰ τὸν ξεγελάσουν. 
«Ἔγνω Κύριος τοὺς ὄντας αὐτοῦ» (Β΄ 
Τιμ. β΄ 19). Γνωρίζει ὁ Κύριος ποιοὶ εἶ-
ναι δικοί του καὶ ποιοὶ δὲν εἶναι, ποιοὶ 
εἶναι δόκιμοι καὶ ποιοὶ ἀδόκιμοι.

Ποιὸς λοιπὸν εἶναι δόκιμος ἐνώπιον 
τοῦ Θεοῦ; Αὐτὸς ποὺ ἀγωνίζεται μὲ φι-
λότιμο «τὸν καλὸν ἀγῶνα τῆς  πίστεως» 
(Α΄ Τιμ. ς΄ 12)· αὐτὸς ποὺ ἐξαγνί ζεται μὲ 
τὰ ἁγιαστικὰ μέσα τῆς Χάριτος· αὐτὸς 
ποὺ ὑπακούει στὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ καὶ 
ὑπομένει τοὺς πειρασμοὺς καὶ τὶς θλί-
ψεις. Αὐτὸς ποὺ ὁτιδήποτε καλὸ κάνει, 
τὸ ἀποδίδει στὸν Θεό. «Οὐκ ἐγώ, ἀλλ’ ἡ 
χάρις τοῦ Θεοῦ ἡ σὺν ἐμοί» (Α΄ Κορ. ιε΄ 
10). Αὐτὸς ποὺ βιώνει τὸν ἐ   σταυρωμένο 
βίο. «Ἐμοὶ δὲ μὴ  γένοιτο καυχᾶσθαι εἰ 
μὴ ἐν τῷ σταυρῷ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰη-
σοῦ Χριστοῦ» (Γαλ. ς΄ 14). Αὐτὸς ποὺ 
δὲν καυχιέται οὔτε γιὰ χρήματα, οὔτε 
γιὰ κτήματα, οὔτε γιὰ ἀ   ξιώματα, οὔτε 
γιὰ τίποτε ἄλλο, παρὰ μόνο διότι ἔχει 
τὸν Χριστὸ στὴν καρδιά του. «Δόκιμος» 
εἶναι αὐτὸς ποὺ μπορεῖ νὰ παρασταθεῖ 
ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ ὡς ἐπὶ τοῦ βήματος 

τοῦ Χριστοῦ, ἔχοντας «ἀγαθὸν συν ει-
δὸς καὶ βίον δόκιμον καὶ εὐδόκιμον». 

Μᾶς κάνει ἐντύπωση ὅτι ὅπως οἱ ὑ     -
ποψήφιοι ἀξιωματικοί, οἱ  ὑποψήφιοι 
 μοναχοὶ ἢ ὁποιοιδήποτε ἄλλοι ὑποψή-
 φιοι πρῶτα δοκιμάζονται καὶ κατό  πιν 
προάγονται καὶ λαμβάνουν τὰ ἀξιώ μα-
τα, ἔτσι καὶ οἱ πιστοὶ  χριστια νοὶ πρῶ-
τα δοκιμάζονται, γιὰ νὰ  ἀπο δείξουν 
ἐπάνω στὰ πράγματα ἐὰν εἶναι ὄντως 
ἄνθρωποι τοῦ Θεοῦ. Ὁ λόγος τοῦ Θε-
οῦ μᾶς βεβαιώνει ὅτι ὁ Θεὸς δοκιμά-
ζει τοὺς δικούς του ἀνθρώπους. «Ὡς 
χρυσὸν ἐν χωνευτηρίῳ ἐδοκίμασεν 
αὐ τούς» (Σ. Σολ. γ΄ 6). Τοὺς δοκιμάζει, 
ὅπως δοκιμάζει ὁ χρυσοχόος τὸ χρυ-
σάφι στὸ καμίνι. 

Ἐὰν τοὺς δοκιμάσει καὶ  ἀποδειχθοῦν 
ἄξιοι, κατόπιν παρέχει συστάσεις γι’  
αὐ          τοὺς ὁ ἴδιος ὁ Κύριος.  Παρέχει συ-
στά  σεις καὶ σ’ αὐτὴ τὴ ζωή,  διότι εὐ λο-
γεῖ τὰ ἔργα τους καὶ τὴ διακονία τους, 
ἀλλὰ καὶ στὴν ἄλλη ζωή, διότι θὰ τοὺς 
ἐπαινέσει δημοσίως ἐνώπιον τῶν ἀγγέ-
λων καὶ τῶν ἀνθρώπων λέγοντας: «Εὖ, 
δοῦλε ἀγαθὲ καὶ πιστέ!». «Δεῦτε οἱ εὐ-
λογημένοι τοῦ πατρός μου»! (Ματθ. κε΄ 
21, 34). Τότε ὁ ἔπαινος δὲν θὰ εἶναι ἀ               πὸ 
τοὺς ἀνθρώπους ἀλλὰ ἀπὸ τὸν Θεό. 

Τὸ νὰ εἶναι κανεὶς δόκιμος ἐν Χριστῷ 
εἶναι ὑψηλὸς τίτλος τιμῆς, μαρτυρία 
μεγάλης ἀρετῆς, «τῶν ἀγαθῶν κολο-
φών», σημειώνει ἀρχαῖος  ἑρμηνευτής. 
Πόσο ὡραῖο πράγμα εἶναι νὰ δίνουμε 
καὶ στὰ πνευματικὰ καλὲς ἐξετάσεις! 

Νὰ μὴν ἐκδηλώνουμε λοιπὸν τάσεις 
προβολῆς καὶ ἐπιδείξεως, ἀλλὰ νὰ γι-
νόμαστε δόκιμοι ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, γιὰ 
νὰ ἔχουμε τὴν εὐλογία τοῦ Θεοῦ στὴ 
ζωὴ καὶ τὰ ἔργα μας, γιὰ νὰ βροῦμε ἔ -
λεος κατὰ τὴν ἡμέρα τῆς Κρίσεως καὶ 
νὰ ἀκούσουμε τὸν δίκαιο ἔπαινο τοῦ 
Κυρίου μας!



Στὶς δύσκολες μέρες ποὺ ζοῦμε, ἡ 
ἀνησυχία μας διαρκῶς μεγαλώ νει. 
Κάθε τόσο, καθὼς ἀνακοινώ νονται 

ὅλο καὶ νέα οἰκονομικὰ μέτρα, φορολογί-
ες, μειώσεις μισθῶν καὶ συντάξεων, ἐφε-
δρεῖες καὶ ἀπολύσεις, στὴ σκέψη ὅλων 
μας στροβιλίζει ἐναγώνια ἕνα ἐρώτημα: 
Ποῦ θὰ πάει αὐτὸς ὁ τόπος; Πόσο χει-
ρότερα ἀκόμη θὰ φθάσουμε; Πόσο θὰ 
κρατήσει ἡ κρίση; Οἱ πολιτικοὶ προσπα-
θοῦν νὰ διασκεδάσουν τὶς ἀγωνίες μας 
καὶ μιλοῦν γιὰ λί γα χρόνια λιτότητας ποὺ 
θὰ περάσουν γρήγορα. Οἱ διεθνεῖς ἀνα-

Πόσο καιρὸ θὰ κρατήσει ἡ κρίση; 

λυτὲς μιλοῦν γιὰ δεκαετίες οἰκονομικῆς 
ὑφέσεως. Οἱ ξένοι κερδοσκόποι ὀρέγον-
ται γῆ καὶ ὕδωρ. Καὶ μεῖς φοβόμαστε μὲ 
ὅλα αὐτὰ καὶ ἀγωνιοῦμε. Πῶς θὰ ζήσου-
με; Τί θὰ γίνουν τὰ παιδιά μας; Πόσο θὰ 
κρατήσει ἡ κρίση; 

Τὴν ἀπάντηση αὐτὴ δὲν μπορεῖ νὰ 
μᾶς τὴ δώσει κανείς. Ὅμως ὁ θεόπνευ-
στος λόγος τοῦ Θεοῦ μπορεῖ νὰ μᾶς δώ-
σει κάποια σημάδια, γιὰ νὰ καταλάβουμε 
τὸ μέγεθος καὶ τὴν  ἔκταση τῆς κρίσεως 
αὐτῆς. Στὴν Παλαιὰ  Διαθήκη παρουσιά-
ζεται ἀνάγλυφα ἡ πορεία τοῦ ἰσραηλιτι-
κοῦ ἔθνους. Ὁ Ἰσραὴλ ἐπὶ αἰῶνες ἦταν 
ἕνα πανίσχυρο  κράτος. Εἶχε μεγάλη πο-
λιτικὴ καὶ οἰκονομικὴ δύναμη καὶ ἐπιρ-
ροὴ σ’ ὅλη τὴ Μεσόγειο καὶ τὴν Ἀνατο-
λή. Ὅμως μέσα στὸ πέρασμα τῶν αἰώ-

νων ὁ ἰουδαϊκὸς λαὸς ὅλο καὶ περισσό-
τερο ἐπηρεαζόταν ἀπὸ τὰ εἰδωλολατρικὰ 
ἔθνη. Καὶ ἄρχισε σιγά-σιγὰ νὰ περιφρο-
νεῖ τὸν θεῖο Νόμο. Πολλὲς φορὲς μάλιστα 
χλεύαζε ἢ καὶ κατεδίωκε τοὺς ἀπεσταλ-
μένους τοῦ Θεοῦ. Ἔτσι τὸ κράτος ἄρχι-
σε σταδιακὰ νὰ εἰσέρχεται σὲ περίοδο 
παρακμῆς καὶ μεγάλης πνευματικῆς καὶ 
οἰκονομικῆς κρίσεως. 

Κάποτε ξέσπασε καὶ ἡ φοβερὴ καται-
γίδα. Ὁ πανίσχυρος βασιλιὰς τῶν Βαβυ-
λωνίων Ναβουχοδονόσορ,  βλέποντας τὸ 
κράτος τοῦ Ἰσραὴλ νὰ καταρρέει, βρῆκε 

τὴν εὐκαιρία, πολιόρκησε καὶ ἐξόντωσε 
τὸ βασίλειο τῶν Ἰουδαίων! Καὶ μάλιστα 
μὲ τρόπο πολὺ σκληρό. Ἔδεσε αἰχμά-
λωτο τὸν βασιλιὰ Ἰωακεὶμ καὶ τὸν ἔσυρε 
στὴ Βαβυλώνα. Τὸ ἴδιο ἔκανε καὶ μὲ τὸν 
ἀσεβὴ Σεδεκία. Διέταξε μάλιστα νὰ τοῦ 
βγάλουν τὰ μάτια. Πυρπόλησε τὴν Ἱερου-
σαλὴμ καὶ τὴν ἐρήμωσε τελείως λεηλα-
τώντας ὅλους τοὺς θησαυροὺς καὶ τὰ ἱε-
ρὰ σκεύη τοῦ Ναοῦ! Διέταξε νὰ σφαγοῦν 
χιλιάδες λαοῦ, καὶ τοὺς ὑπόλοιπους τοὺς 
μετέφερε αἰχμάλωτους στὴ Βαβυλώ να! 
Γκρέμισε τὰ τείχη τῆς ἁγίας πόλεως καὶ 
τὴν ἄφησε ἐρειπωμένη καὶ ἐγκαταλελειμ-
μένη. Καὶ πόσα χρόνια κράτησε αὐτὴ ἡ 
αἰχμαλωσία; Πέντε, δέκα; Ἑβδομήντα 
ὁ                 λόκληρα χρόνια! Γιατί ὅμως κράτησε 
τόσο πολύ; Τυχαῖα; Ἢ μήπως ὁ ἀριθμὸς 
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τῶν ἐτῶν αὐτῶν εἶχε κάποια σημασία; 
Ἀσφαλῶς καὶ εἶχε. Ἑπτακόσια περί-

που χρόνια πρὶν τὸ εἶχε προαναγγείλει ὁ 
Θεὸς στὸν Μωυσῆ. Εἶχε προειδοποιήσει 
τοὺς Ἰσραηλίτες γιὰ τὶς τιμωρίες ποὺ θὰ 
ἔχουν, ἂν δὲν τηρήσουν τὸν Νόμο του: 
πεί να, ἀνομβρία, πολέμους, ἐρημώσεις. 
Καὶ τοὺς ἀνήγγειλε ὅτι οἱ τιμωρίες αὐτὲς 
δὲν θὰ ἔλθουν ὅλες μαζὶ ἀλλὰ σταδια-
κά, λίγο-λίγο, ἀνάλογα μὲ τὴν παράβα-
ση τῶν ἐντολῶν τοῦ θείου Νόμου.  

Συγκεκριμένα ὁ Θεὸς εἶχε ζητήσει ἀπὸ 
τὸν λαό του νὰ τηρεῖ κάθε ἑβδομάδα 
τὴν ἀργία τοῦ Σαββάτου, καὶ κάθε ἕβδο-
μο χρόνο τὸν σαββατισμὸ τῶν καλλιερ-
γειῶν, τὴν ἀγρανάπαυση. «ἓξ ἔτη σπε-
ρεῖς τὸν ἀγρόν σου... τῷ δὲ ἔτει τῷ ἐβδό-
μω σάββατα, ἀνάπαυσις ἔσται τὴ γῆ, 
σάββατα τῷ Κυρίω· (Λευϊτ. κε΄ 3-4). Καὶ 
προειδοποίησε τὸ λαό του γιὰ τὴν τιμω-
ρία ποὺ τὸν περιμένει ἐὰν δὲν τηρήσει 
τὸν Σαββατισμὸ τῶν καλλιεργειῶν: «Καὶ 
ἔσται ἡ γῆ ὑμῶν ἔρημος, καὶ αἱ πόλεις 
ὑμῶν ἔσον ται ἔρημοι... καὶ ὑμεῖς ἔσεσθε 
ἐν τῇ γῇ τῶν ἐχθρῶν ὑμῶν· τότε σαβ-
βατιεῖ ἡ γῆ... ἃ οὐκ ἐσαββάτισεν ἐν τοῖς 
σαββάτοις ὑμῶν, ἡνίκα κατῳκεῖτε αὐτὴν» 
 (Λευϊτ. κς΄ 33-35). Θὰ ἐρημωθεῖ ἡ χώρα 
σας, καὶ οἱ πόλεις σας θὰ μείνουν ἀκα-
τοίκητες. Τότε ἡ γῆ σας θὰ ἀπολαύσει 
τὰ Σάββατά της, ἀφοῦ θὰ μείνει ἀκαλλι-
έργητη ὅλες τὶς ἡμέρες τῆς ἐρημώσεώς 

της, ἐνῶ ἐσεῖς θὰ βρίσκεστε αἰχμάλωτοι 
στὴ χώρα τῶν ἐχθρῶν σας. Τότε θὰ ἀνα-
παύεται ἡ γῆ γιὰ ὅσα Σάββατα δὲν ἀνα-
παύθηκε ὅταν μένατε σ’ αὐτήν.

Τί σήμαινε ὅμως αὐτὴ ἡ προειδοποίη-
ση; Ὅτι ὁ Ἰσραὴλ θὰ πλήρωνε ἀνάλογα 
μὲ τὴν περιφρόνηση ποὺ θὰ ἔδειχνε στὸν 
Νόμο τοῦ Θεοῦ. Καὶ δὲν ὑπῆρχε περί-
πτωση νὰ μὴν πραγματοποιήσει ὁ Θεὸς 
τὴν ἀπειλή του; Ἀσφαλῶς καὶ ὑπῆρχε. Ὁ 
Θεὸς τοὺς εἶχε δώσει ταυτόχρονα καὶ μιὰ 
ὑπόσχεση: ὅτι θὰ συγχωρήσει τὴν ἀπο-
στασία τοῦ λαοῦ του, ἐὰν μετανοήσει. Ἂν 
δηλαδὴ οἱ Ἰσραηλίτες μετανοοῦσαν, θὰ 
γλύτωναν ἀπὸ τὴν αἰχμαλωσία κι ἀπὸ 
ὅλες τὶς ἄλλες φοβερὲς συμφορές· ὅπως 
ἀκριβῶς ἔκανε ὁ Θεὸς καὶ μὲ τὴν πόλη 
τῆς Νινευή. 

Νά λοιπὸν ποιὰ εἶναι ἡ ἔξοδος καὶ ἀ   πὸ 
τὴ δική μας κρίση: ἡ μετάνοια. Διότι καὶ 
μεῖς ἐνῶ ἔχουμε δεχθεῖ τόσες εὐλογίες 
ἀπὸ τὸν Θεό, Τὸν ἐγκαταλείψαμε, Τὸν 
διώξαμε ἀπὸ τὴ ζωή μας. Καὶ τώρα εἶναι 
ὥρα νὰ μετανοήσουμε· νὰ ἐπιστρέψου-
με μὲ συντριβὴ κοντά του, στὴν Ἐκκλη-
σία του, στὰ θεάρεστα ἤθη μας. Ὅσο πιὸ 
γρήγορα γίνει αὐτό, τόσο πιὸ  σύντομα 
θὰ βγοῦμε ἀπὸ τὴν κρίση. Ἐὰν δεῖ ὁ Θε-
ὸς νὰ μετανοοῦμε, ὄχι μόνο θὰ κολοβώ-
σει τὶς μέρες τῆς κρίσεως, ἀλλὰ θὰ φέ-
ρει καὶ καιροὺς ἀναψύξεως στὴν Ἑλλά-
δα μας καὶ στὴ ζωή μας. 

Νέα ἔκδοσηΝέα ἔκδοση

Τὸ βιβλίο αὐτὸ περιέχει ἄρθρα δημοσιευμένα στὸ περιοδικὸ «Ὁ Σω τὴρ» 
ἀπὸ Αὔγουστο τοῦ 2010 ἕως Δεκέμβριο τοῦ 2011, τὰ ὁποῖα ἀνα φέ ρονται στὴν 
πολυδιάστατη ἐθνικὴ κρίση ποὺ μαστίζει σήμερα τὴν πατρίδα μας,  κα θὼς καὶ 
στὴ δυνατότητα ἐξόδου μας ἀπὸ αὐτήν. Ἡ προσέγγι ση τοῦ θέματος γίνεται 
ἀπὸ καθαρὰ πνευματικὴ σκοπιά, χωρὶς καμία ἀ   πολύτως πολιτικὴ ἢ ἄλλη 
σκο πιμότητα. Σκοπός του εἶναι ἡ πνευματικὴ ἀφύπνιση τοῦ λαοῦ μας μὲ τὴ 
μακραίωνη παράδοσή του, ὥστε νὰ μπορέσουμε καὶ μέσα σὲ τούτη τὴν κρί-
σιμη ἱστορικὴ συγκυρία νὰ διατηρήσουμε ὅ,τι ἀκριβότερο διαθέτουμε: τὴν 
ἑλληνορθόδοξη ταυτότητά μας. Σελίδες 108. Τιμᾶται 3 4.

ΚΡ Ι ΣΗΚΡ Ι ΣΗ
Ἔξοδος ἀπὸ τὸ ἀδιέξοδο



Ενα βαρὺ χειμωνιάτικο σύννεφο ἔ     χει 
πέσει τελευταῖα πάνω στὴν πατρίδα 
μας. Ἔχει σκοτεινιάσει ὁ  τόπος. Πό-

σο καιρὸ θὰ μείνει αὐτό; Ποιὸ θὰ εἶ ναι τὸ 
τελικὸ ἀποτέλεσμα; Δὲν  ξέρουμε. Εἶναι, 
λένε, τὸ οἰκονομικό· δὲν εἶναι ὅ   μως τόσο 
τὸ οἰκονομικὸ ἡ αἰτία τοῦ κα κοῦ.

Τὰ Μ.Μ.Ε., ἐφημερίδες, περιοδικά, 
τηλεοράσεις, τὸ διαδίκτυο μὲ τὶς κά-
ποιες ἀλήθειες καὶ τὰ ψεύδη ποὺ λαν-
σάρουν, δημιουργοῦν ἐσκεμμένα στὸ 
λαὸ σύγχυση. 

Ἀκόμα γράφουν ὅλοι αὐτοί: Ὑπάρ-
χουν διεθνεῖς «λέσχες» στὶς ὁποῖες 
μέ       λη τους εἶναι κάποιοι μὲ  μεγάλα ὀ νό    -
ματα, μορφωμένοι καὶ  πλούσιοι, καὶ 
αὐτοὶ ἀποφασίζουν γιὰ μᾶς. Ἰσχυ  ρίζον-
ται ὅτι τοὺς ἐνδιαφέρει ἡ δικαιοσύνη, 
ἡ δημοκρατία, ἡ ἐλευθερία τῶν λαῶν, 
ἡ ἐλευθερία τοῦ ἀνθρώπου.  Ἐπιπλέον 
μὲ μυστικὲς ἐνέργειες προσπαθοῦν ἀ        -
πὸ πολλὰ χρόνια νὰ ἐφαρμόσουν τὰ 
σκο  τεινὰ σχέδιά τους. Ὁ Θεὸς ὅμως τὰ 
γνω ρίζει καὶ τὰ παρακολουθεῖ ὅλα.

Ἐξαιτίας ὅλων αὐτῶν ἔχει δημιουργη -

θεῖ καὶ ἕνα πλῆθος ἀπὸ ἀγωνιώδη ἐ -
ρω τήματα. Ὁ κόσμος ἐρωτᾶ: Τί εἶναι ἡ 
«κάρ τα τοῦ πολίτη», ἡ «φοροκάρτα», ὁ 
«ἀριθμὸς νοσηλείας μας» στὰ νοσοκο-
μεῖα; Τί εἶναι αὐτὸς ὁ ἠλεκτρονικὸς μη-
χανισμὸς ποὺ θὰ μᾶς βάλουν στὸ κεφά-
λι μας ἢ στὸ χέρι μας; Τί σκοπὸ ἔχουν 
ὅλα αὐτά;

Λένε ὅτι ἔχουν γίνει γιὰ τὴν ἐξυπηρέτη-
σή μας. Δὲν θὰ ἔχουμε  ταυτότητα, ταυτό-
τητα θὰ ἔχουν τὰ μηχανήματα αὐτά, θὰ 
μιλᾶνε γιὰ μᾶς καὶ ἐμεῖς θὰ  σι  ωποῦμε. 
Ἀλήθεια, τί κρύβουν ὅλα αὐ τά;

Λοιπόν; Ὅταν ἕνα σύννεφο βαρὺ καὶ 
σκοτεινὸ πέσει πάνω στὴ γῆ,  στέκει νὰ 
ποῦμε ὅτι δὲν ὑπάρχει ἥλιος;  Ἀλίμονο 
ἂν δὲν ὑπῆρχε ἥλιος. Τότε ἡ γῆ, ἡ ἀν-
θρώπινη ζωὴ στὴ γῆ θὰ εἶχε λείψει στὴ 
στιγμή. Καὶ τώρα σ’ αὐτὴ τὴ σκοτεινὴ 
μέρα δὲν ὑπάρχει ἥλιος στὴν  πατρίδα 
μας; Ἀλίμονο ἂν δὲν ὑπάρχει ἥ  λιος. Ὑ   -
πάρχει. Εἶναι ὁ Ἥλιος τῆς  Δικαιοσύνης, 
ὁ Ἰησοῦς Χριστός. Ναί, ὁ Χριστός. Αὐ-
τὸς καὶ βλέπει καὶ ἐνεργεῖ διὰ μέσου ὅ  -
λων τῶν αἰώνων.             ➙

Περιμένει τὴ μετάνοιά μας
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Ἀποστόλου Χ. ΤσολάκηΝέα ἔκδοσηΝέα ἔκδοση

Στὰ δίσεκτα χρόνια τῆς δουλείας στὸν Ὀθωμανὸ δυνάστη, σὲ ἐ   ποχὴ κατεξ-
οχὴν κρίσιμη γιὰ τὴν ὑπόσταση τοῦ Νέου Ἑλληνισμοῦ, οἱ ὅσιοι Κολλυβάδες Πα-
τέρες κατόρθωσαν νὰ ἀφυπνίσουν τὶς καταπτοημένες συν ειδήσεις τῶν ὑποδού-
λων, δείχνοντας τὸ δρόμο τῆς ἀναγεννήσεως τοῦ Ἔθνους μέσα ἀπὸ τὸν ἀναβα-
πτισμό του στὶς ἀστείρευτες πηγὲς τῆς ἑλληνορθοδόξου Παραδόσεως. 

Σὲ καιροὺς δυσχείμερους γιὰ τὴν πατρίδα μας τὸ βιβλίο αὐτὸ ἔρχεται νὰ μᾶς ὑπενθυμίσει 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 φυ-
σιογνωμία μας. Σελίδες 144. Τιμᾶται 5 4.

Θὰ ἀποφύγουμε νὰ ποῦμε τὸ τί ἔγι-
νε στὸν Β΄ παγκόσμιο πόλεμο καὶ πῶς 
ἐνήργησε ὁ Θεός. Τὸ γράφει ἡ ἱστορία: 
μὲ τὴ μορφὴ λαθῶν τῶν ἡγετῶν καὶ τῶν 
στρατηγῶν. Θὰ ἀποφύγουμε νὰ γρά-
ψουμε τί ἔγινε στὸ σιδηροῦν παραπέ-
τασμα καὶ στὸν ψυχρὸ πόλεμο. Τώρα 
ψάχνουν τὰ ἀρχεῖα τῶν ἐκτελεσθέν-
των, γιὰ νὰ βροῦν ποιοὶ ἐκτελέστηκαν 
ἐπειδὴ εἶχαν πίστη στὸ Χριστό, καὶ ἡ 
Ὀρ θόδοξη Ἐκκλησία τῆς χώρας θὰ 
τοὺς ἀνακηρύξει ἁγίους.

Τί πρέπει λοιπὸν νὰ κάνουμε ἐμεῖς σ’ 
αὐτὸ τὸ σκοτάδι;

Ἡ σκέψη μας ἁπλή: ὅ,τι ἔκαναν καὶ 
οἱ πιστοὶ ὅλων τῶν αἰώνων: ἱεροὺς ἀ  -
γῶνες γιὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστη. Αὐτὸ 
ἔκαναν οἱ Μάρτυρες ὅλων τῶν ἐποχῶν, 
οἱ Μάρτυρες τοῦ ψυχροῦ πολέμου, οἱ 
μάρτυρες τοῦ σήμερα.

Ποιὰ εἶναι τὰ ὅπλα τῶν χριστιανῶν 
γιὰ νὰ ἀντιμετωπίσουν αὐτὴ τὴν ἐπικίν-
δυνη ἐποχή;

Ἕνα εἶναι τὸ ὅπλο μας: ὁ Ἰησοῦς Χρι-
στός, ἡ πανίσχυρη χάρη του, ποὺ τὴν 
κατέχει ἡ Ἐκκλησία του καὶ τὴ διανέμει 
μὲ τὰ ἱερὰ Μυστήρια καὶ τὴν κηρύσσει 
μὲ τὸ λόγο του, τὴν Ἁγία Γραφή, Παλαιὰ 
καὶ Καινὴ Διαθήκη.

Στὴν ἐποχὴ τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης 
οἱ Προφῆτες φώναζαν ἐκ μέρους τοῦ 
Θεοῦ στὸν ἀποστατημένο λαὸ τοῦ 
Ἰσρα  ήλ: Γυρίστε στὸ Θεό! Γυρίστε στὸ 
Θεό! Μόνο Αὐτὸς μπορεῖ νὰ σᾶς σώ-
σει· μὲ μιὰ λέξη, μετανοῆστε! Τὸ ἴδιο 
φώναζε καὶ ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδρο-
μος στὴν ἔρημο τοῦ Ἰορδάνου. Τὸ ἴδιο 
καὶ ὁ Θεάνθρωπος Κύριος, ὅταν ἄρχισε 
τὸ σωτήριο ἔργο του στὴ γῆ. Αὐτὸ φω-
νάζουμε καὶ λέμε εἰς ἑαυτοὺς καὶ ἀλλή-
λους καὶ ἐμεῖς. Αὐτὸ εἶναι ποὺ χρειαζό-
μαστε ὅλοι μας, ἄρχοντες καὶ λαός. Με-
τάνοια. Ἐπιστροφὴ στὴν πίστη. Κατα-
φυγὴ στὸν Ἰησοῦ Χριστό. Ἐκζήτηση μὲ 
συντριβὴ τοῦ ἐλέους του. 

Νὰ ἐξομολογηθοῦμε, νὰ κοινωνήσου-
με, νὰ προσευχόμαστε μὲ τὴν  Παράκλη-
 ση καὶ τοὺς Χαιρετισμοὺς στὴν Παν-
αγία, νὰ προσευχόμαστε μὲ τὸ Ἀ πό-
δειπνο, νὰ ἐκκλησιαζόμαστε. Τί εἶπε τό     -
τε ὁ Ἰωνᾶς; Ἀκόμα τρεῖς  μέρες καὶ ἡ Νι-
     νευὴ θὰ καταστραφεῖ! Καὶ τότε ὁ βασι-
λιάς της καί ὅλοι οἱ κάτοικοι  ἔπεσαν στὰ 
γόνατα μετανοημένοι. Καὶ ὁ Θεὸς τοὺς 
λυπήθηκε. 

Νὰ κάνουμε καὶ μεῖς τὸ ἴδιο, νὰ μετα-
νοήσουμε. Καὶ ὁ Θεὸς θὰ ἐπέμβει, θὰ 
μᾶς γλυτώσει. Τὸ πιστεύουμε.

Γένους στήριγμα
Τὸ Κίνημα τῶν Κολλυβάδων Πατέρων

καὶ ἡ πνευματικὴ προσφορά του στὸ Ἔθνος



H Ἐκκλησία εἶναι τὸ μέγιστο θαῦμα 
τοῦ Θεοῦ. Θαῦμα θαυμάτων! Θαῦ -
μα ἡ σύστασή της: Δὲν εἶναι ἀν -

θρώπινο σύστημα, εἶναι θεανθρώπινος 
ὀργανισμός, τὸ Σῶμα τοῦ Ζῶντος Χρι-
στοῦ, ἡ αἰώνια καὶ ἀδιάσπαστη ἕνωση 
τοῦ Θεοῦ μὲ τὸν ἄνθρωπο.

Θαῦμα εἶναι καὶ ἡ ζωή της, ἡ παρου-
σία της μέσα στὴν ἱστορία: Ὑπέφερε στὴ 
διάρκεια τῶν αἰώνων καὶ ὑποφέρει ἀκό-
μη φρικτοὺς διω γμοὺς καὶ πολέμους ἐ ξ  -
ον τωτικούς. Καὶ ὅμως ζεῖ. Οἱ ἐχθροί της 
χάθηκαν, χάνονται, ἐξαφανίζονται· ἡ Ἐκ -
κλησία ὅμως μένει καὶ θὰ μένει στὸν αἰώ-
να. Γιατί; Διότι ἡ Ἐκκλησία εἶναι, εἴ  παμε, 
θεανθρώπινος ὀργανισμός. Ἡ δύναμη 
τῆς Ἐκκλησίας δὲν βρίσκεται στὶς ἀρετὲς 
τῶν μελῶν της οὔτε στὶς ἱκανότητες 
τῶν ἐπισκόπων καὶ τῶν ἱερέων της. Τὰ 
μέλη της, ἱερεῖς καὶ λαϊκοί,  εἴμαστε ἀδύ-
ναμοι καὶ ἁμαρτωλοί. Ὁ Χριστὸς ὅ   μως, 
ποὺ εἶναι ἡ κεφαλὴ τῆς  Ἐκκλησίας, εἶναι 
Θεός. Αὐτός, ὁ Χριστός, εἶναι ἡ μόνη δύ-
ναμή της καὶ Αὐτὸς τὴ  σώζει, παρόλες 
τὶς ἀδυναμίες τῶν μελῶν της. Αὐτὴ εἶναι 
ἡ ἀλήθεια καὶ τὸ μέγιστο θαῦμα τῆς ἱστο-
ρίας της. Γιὰ τοῦτο καὶ καμιὰ ἀνθρώπι-
νη δύναμη δὲν μπορεῖ νὰ νικήσει καὶ νὰ 
ἐξαφανίσει τὴν Ἐκκλησία.

Μέσα τώρα στὸν χῶρο τοῦ θαύμα-
τος ποὺ εἶναι ἡ Ἐκκλησία γίνονται καὶ 
πλῆθος ἄλλα θαύματα. Θαύματα ἐκπλη-
κτικά, συγκλονιστικά, ἀνερμήνευτα μὲ 
τὴν ἀνθρώπινη λογική. Θαύματα ποὺ 
μαρτυροῦν ὅτι ὁ Χριστὸς εἶναι ζωντανός, 
καὶ ἀποδεικνύουν ὅτι Αὐτὸς εἶναι ὁ Κύ-
ριος τῆς ζωῆς καὶ τοῦ θανάτου.

Τὰ θαύματα στὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας 
εἶναι ψηλαφητὴ πραγματικότητα. Ὅμως 
δὲν γίνονται παραδεκτὰ ἀπὸ πολλούς, 
οἱ ὁποῖοι τὰ θεωροῦν ἀποτελέσματα αὐ-
θυποβολῆς ἢ δημιουργήματα ἐξημμέ    -
νης φαντασίας. Ἀναμφιβόλως ὑπάρχουν 
καὶ τέτοιες περιπτώσεις. Ὅμως  θαύματα 
 ἀ  ληθινὰ γίνονται, καὶ γίνονται μάλιστα 

πολλά. Γιὰ τοὺς ἀνθρώπους ποὺ δὲν τὰ 
δέχονται ὑπάρχει μιὰ πολὺ εὔκολη καὶ 
ἁπλὴ λύση: νὰ παρατηρήσουν θαύματα 
τοῦ διαβόλου! Διότι καὶ ὁ διάβολος κάνει 
θαύματα. Μάγοι καὶ μάγισσες καὶ ἄλλοι 
πλανεμένοι κάνουν συνεχῶς θαύματα, 
ποὺ μπορεῖ εὔκολα νὰ τὰ παρατηρήσει 
κανείς, διότι γίνονται καὶ κατὰ παραγγε-
λία, ἐνῶ τὰ θαύματα τοῦ Θεοῦ εἶναι πάν-
τοτε κάτι ἀπροσδόκητο, μιὰ ἔκπληξη!

Κι ἂν ρωτήσει κανείς: Γιατί ὁ Θεὸς ἐνερ-
γεῖ μὲ τέτοιο τρόπο; Ἡ ἀπάντηση εἶναι ὅτι 
ἐνεργεῖ ἔτσι, διότι δὲν θέλει νὰ παραβιά-
σει τὴν ἐλευθερία τοῦ ἀνθρώπου.

Γιατί ὅμως θαυματουργεῖ μέσῳ τῶν ἁ -
γίων ὁ Θεὸς καὶ ὄχι ἄμεσα ὁ Ἴδιος;

Θαυματουργεῖ ἄμεσα καὶ ὁ Ἴδιος. Δίνει 
ὅμως καὶ στοὺς ἁγίους τὴ δύναμη νὰ θαυ-
ματουργοῦν γιὰ δύο λόγους: Πρῶτον, δι-
ότι ἐμεῖς τοὺς ἁγίους τοὺς αἰσθανόμαστε 
πιὸ κοντά μας, ἀφοῦ εἶναι ἄνθρωποι σὰν 
καὶ μᾶς. Καὶ δεύτερον, διότι ὁ Θεὸς θέ-
λει νὰ δοξάσει τοὺς ἁγίους, σύμφωνα μὲ 
τὸ λόγο «τοὺς δοξάζοντάς με δοξάσω» 
(Α΄ Βασ. β΄ 30). Ἐπειδὴ λοιπὸν οἱ ἅγιοι 
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μὲ τὸν τρόπο τῆς ζωῆς τους δόξασαν 
τὸν Δημιουργό τους, γι᾿ αὐτὸ καὶ Ἐκεῖνος 
τοὺς ἀντιδοξάζει μὲ τὴ χάρη τῶν θαυμά-
των καὶ ὄχι μόνο μὲ αὐτὴν βέβαια.

Καὶ αὐτῆς τῆς παρουσίας τῶν ἁγίων 
στὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας ἔχουμε πείρα ὅ  -
λοι οἱ πιστοί. Ξέρουμε, ἔχουμε διαπιστώ-
σει πάνω στὰ πράγματα ὅτι οἱ ἅγιοι δὲν 
εἶναι νεκροί. Ζωντανοὶ καὶ ὁλοζώντανοι 
εἶναι. Μετέχουν στὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας, 
ἐπεμβαίνουν στὴ ζωή μας, θαυματουρ-
γοῦν, μᾶς ἐνισχύουν, διότι μᾶς ἀγαποῦν 
καὶ παρακολουθοῦν μὲ ἐνδιαφέρον τὸν 
ἀγώνα μας.

Νὰ σημειώσουμε τέλος ὅτι τὰ θαύ-
ματα μέσα στὴν Ἐκκλησία δὲν γίνονται 
γιὰ νὰ κάνουν τοὺς ἀνθρώπους νὰ πι-
στέψουν. Τὸ ἀντίθετο συμβαίνει. Πρέπει 
νὰ πιστέψει κάποιος πρῶτα γιὰ νὰ βρε-
θεῖ στὸ χῶρο τοῦ θαύματος. Τὰ θαύματα 
εἶναι συνήθως ἀποτελέσματα τῆς πίστε-
ως τοῦ ἀνθρώπου. Πολὺ σπάνια, μόνο 
σὲ ἐξαιρετικὲς περιπτώσεις γίνονται αἰτία 
τῆς πίστεως τοῦ ἀνθρώπου. Κατὰ κανό-
να προηγεῖται ἡ πίστη καὶ ἀκολουθεῖ τὸ 
θαῦμα, ὄχι ἀντίστροφα.

Πρὶν κλείσουμε τὸ ἄρθρο μας αὐτό, 
εἶναι ἀπαραίτητο νὰ κάνουμε ἕνα  ἀκόμη 
ξεκαθάρισμα. Νὰ ὑπογραμμίσουμε δη-
λαδὴ ὅτι τὰ θαύματα δὲν πρέπει νὰ γί-
νον ται σκοπὸς τῆς συμμετοχῆς μας στὴν 

Ἐκκλησία. Διότι κάτι τέτοιο  μπορεῖ νὰ 
ἐξελιχθεῖ σὲ ἕνα εἶδος εἰδωλο λατρικοῦ 
πνεύματος στὸ χῶρο της. Τέτοιο εἰδωλο-
λατρικὸ πνεῦμα ἐκδηλώνουν  συνήθως 
ἄνθρωποι ποὺ δὲν ξέρουν τί  πιστεύ ουν, 
ποὺ ἔρχονται στὴν Ἐκκλησία μὲ τὴν ἴ  -
δια νοοτροπία μὲ τὴν ὁποία πηγαίνουν 
στοὺς μάγους, στὶς μάγισσες, τὶς καφε-
τζοῦδες, τὶς χαρτορίχτρες, τοὺς ἀστρο-
λόγους, τὰ μέντιουμ καὶ ὅλη αὐτὴ τὴν 
παράταξη τοῦ διαβόλου. Αὐτοὶ ὅμως οἱ 
ἄνθρωποι στὴν πρα γματικότητα δὲν ἀ  -
ν ή κουν στὴν Ἐκκλησία. Ἀποτελοῦν ξένο 
σῶμα μέσα σ᾿ αὐτήν, καὶ ἀναμφιβόλως 
καὶ βλάπτονται καὶ βλάπτουν μὲ τὸ νόθο 
πνεῦμα τους.

Εἶναι ὕψιστη εὐλογία τοῦ Θεοῦ τὸ ὅτι 
εἴ μαστε μέλη τῆς Ἐκκλησίας τοῦ  Χριστοῦ, 
τῆς Ἐκκλησίας τῶν θαυμάτων. Ζοῦμε 
μέσα στὸ θαῦμα τῆς  Ἐκκλησίας, στὰ 
θαύ ματα. Ζών τας ὅμως μέσα σ᾿ αὐ τὸ τὸ 
πέλαγος τῶν θαυμάτων ἂς μὴ λησμο-
νοῦμε ποτὲ ὅτι τὰ μέγιστα θαύματα μέ  σα 
στὴν Ἐκκλησία εἶναι ἡ ἀλλαγὴ τῆς ζω ῆς 
τῶν μελῶν της. Παίρνει ἀνθρώπους ἁ  -
μαρτωλοὺς καὶ δημιουργεῖ  ἁγίους, νέους 
κατὰ χάριν θεούς. Καὶ αὐτὸ εἶναι ἡ με-
γάλη κλήση καὶ ἡ μέγιστη πρόκληση γιὰ 
τὸν καθένα μας. Νὰ ποθήσουμε νὰ ζή-
σουμε τὸ ὕψιστο θαῦμα: νὰ γίνουμε κι 
ἐμεῖς ἅγιοι! 


