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ηάθε χρόνο αὐτὴ τὴν περίοδο 
οἱ ψυχές μας, τῶν Ὀρθοδόξων 
πι  στῶν οἱ ψυχές, γοητεύον ται 

ἀπὸ τὸ μυστικὸ βάθος τῶν ἱερῶν νοη-
μάτων τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς...

Ὅμως ἂν θελήσουμε νὰ προσδιορί-
σουμε τί εἶναι ἡ Μεγάλη  Τεσσαρακοστή, 
θὰ βρεθοῦμε σὲ ὠκεανό. Εἶναι περίο-
δος νηστείας, περίοδος πολλῶν καὶ κα-
τανυκτικῶν Ἀκολουθιῶν, περί ο δος με-
τανοίας, κατανύξεως,  ἀγώνων πνευμα-
τικῶν· περίοδος  ἐσωστρέφειας, περι-
συλλογῆς, στροφῆς πρὸς τὸν Θεό, ἀπο-
ξενώσεως ἀπὸ τὰ ὑλικά, εὐσπλαχνίας 

καὶ ἐλεημοσύνης πρὸς τοὺς πάσχοντες 
ἀδελφούς· περίοδος ἀ    γρυπνί ας πνευ-
ματικῆς, θερμότερης προσ ευχῆς, συμ-
πορεύσεως μὲ τὸν πορευόμενο πρὸς 
τὴ Γεθσημανῆ καὶ τὸν Γολγοθᾶ Κύριο, 
προετοιμασίας γιὰ τὴ μεγάλη ἑορτὴ τοῦ 
Πάσχα. Περίοδος συντριβῆς, πόνου 
καὶ λύπης γιὰ τὰ πλήθη τῶν ἁμαρτιῶν 
μας, ἀλλὰ καὶ περίοδος χαρᾶς γιὰ τὸ 
ἄπειρο ἔλεος τοῦ Κυρίου. Περίοδος...

Πλῆθος πραγματικὰ νοημάτων. Γι᾿ 
αὐ  τὸ ἐπιτυχέστερο εἶναι νὰ δοῦμε τὴ 
Με      γάλη Τεσσαρακοστὴ ὡς Μυστήριο!

Πρωτίστως μυστήριο εἶναι τὸ ἴδιο τὸ 
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ὄνομά της: Τεσσαρακοστή! Ὁ ἀριθμὸς 
δηλαδὴ τῶν 40 ἡμερῶν της ἀπὸ τὴν 
Καθαρὰ Δευτέρα μέχρι τὴν Παρασκευὴ 
πρὸ τῶν Βαΐων. Γιατί λοιπὸν 40 καὶ ὄχι 
20, 30, 35 ἢ 50 μέρες; Ἀσφαλῶς δὲν 
εἶναι τυχαῖος ὁ ἀριθμός. Καί, ὅπως ἐπι-
σημαίνεται, ἔχει καθοριστεῖ σὲ ἀντιστοι-
χία μὲ περιστατικὰ τῆς Ἁγίας Γραφῆς: 
40 μέρες νήστεψε ὁ Μωυσῆς στὸ Σινᾶ, 
40 μέρες περπάτησε νηστικὸς ὁ προ-
φήτης Ἠλίας, κυρίως ὅμως ἀναφέρε-
ται στὶς 40 μέρες ποὺ νήστεψε ὁ Κύρι-
ος στὴν ἔρημο, ὅπου δέχθηκε καὶ τοὺς 
τρεῖς πειρασμοὺς τοῦ διαβόλου καὶ 
τοὺς ἀπέκρουσε. Ἀντίστοιχα καὶ ἐμεῖς 
οἱ πιστοὶ καλούμαστε νὰ νηστέψουμε 
40 μέρες καὶ νὰ ἀγωνιστοῦμε κατὰ τῶν 
δαιμονικῶν πειρασμῶν, ὥστε, ἐνισχυ-
όμενοι ἀπὸ τὴ Χάρη τοῦ Θεοῦ, νὰ συν-
τρίψουμε τὸν σατανά.

Ὁ ἀριθμὸς 40 θεωρεῖται ἐπίσης μιὰ 
προσφορὰ στὸν Θεὸ τοῦ ἑνὸς  δεκάτου 
περίπου τῶν ἡμερῶν τοῦ ἔτους, ὅ πως 
ἀντίστοιχα ἦταν ὑποχρεωμένοι οἱ Ἑ  -
βραῖοι νὰ προσφέρουν στὸν Ναὸ τοῦ 
Θεοῦ τὸ ἕνα δέκατο ἀπὸ τὰ εἰσοδήμα-
τά τους.

Βέβαια τὸ μυστήριο τοῦ ἀριθμοῦ 4 
εἶναι εὐρύτερο καὶ βαθύτερο. 40 με-
ρόνυχτα κράτησε ὁ κατακλυσμός, 40 
χρόνια στὴν ἔρημο περιπλανήθηκαν οἱ 
Ἑβραῖοι, 400 χρόνια ἔμειναν ὑποδου-
λωμένοι στὴν Αἴγυπτο, καὶ τόσα ἄλλα. 
Γιατί ἄραγε;

Ἕνας ἀπὸ τοὺς κορυφαίους ἀρχαί-
ους ἑρμηνευτές, ὁ Ὠριγένης, λέει ὅτι 
αὐτὸ συμβαίνει, διότι στὴν Ἁγία Γραφὴ 
ὁ ἀριθμὸς 4 ἔχει συμβολικὴ σημασία 
καὶ φανερώνει τὴν ὑλικότητα, τὴν κά-
κω ση, τὴν ταλαιπωρία, τὰ ἐπίγεια βά-
σανα τοῦ ἀνθρώπου: «Ὁ τέταρτος ἀρι-
θμὸς ὑλικός τις καὶ σωματικὸς ὢν κα-
κωτικός ἐστιν».

Πέρα τώρα ἀπὸ τὸν ἀριθμὸ τῶν ἡ με -
ρῶν της ἡ Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ εἶ   ναι 
Μυστήριο στὸν ἴδιο τὸν  πυρήνα της. 
Μέσα στὴν καρδιά της  περιέχει τὸ μυ  -
στήριο τῆς ἀνακαινίσεως τοῦ ἀνθρώ-
που, τὸ μυστήριο τῆς σωτηρίας καὶ θε-
ώσεώς μας.

Γι᾿ αὐτὸ κεντρικὴ θέση στὸ περιεχό-
μενό της κατέχει τὸ πνεῦμα τῆς πνευ-
ματικῆς ἀγρυπνίας. Μέσα ἀπὸ τὶς κα-
θημερινὲς Ἀκολου θίες της ἀκούγεται 
κάθε φορὰ δυνατὰ ἡ προτροπὴ τοῦ 
Κυρίου: «Γίνεσθε ἕτοι μοι, ὅτι ᾗ ὥρᾳ οὐ 
δοκεῖτε ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἔρχεται» 
(Ματθ. κδ΄ 44)· νὰ εἶστε δια ρκῶς ἕτοι-
μοι. Δι ό τι σὲ ὥρα ποὺ δὲν τὸ περιμένε-
τε θὰ ἔλθει νὰ σᾶς πάρει ἀπὸ αὐτὴ τὴ 
ζωὴ ὁ Κύριος.

Ἐξίσου κεντρικὴ θέση ἔχει καὶ ἡ ἔν-
νοια τοῦ σωστοῦ προσανατολισμοῦ τῆς 
ζωῆς μας. Ἡ Μεγάλη  Τεσσαρακο στὴ 
μᾶς προσανατολίζει σωστά: Μᾶς δεί-
χνει ὡς ἄμεσο στόχο τὸ μυστήριο τῆς 
σω τηρίας μας, τὸν Γολγοθᾶ καὶ τὴν 
Ἀνά σταση.

Ἀλλὰ δὲν μένει μέχρις ἐκεῖ. Πίσω ἀπὸ 
τὸ λόφο τοῦ Γολγοθᾶ καὶ μέσα ἀπὸ τὸ 
κενὸ μνημεῖο τῆς Ἀναστάσεως μᾶς δεί-
χνει τὴν αἰώνια ἀνάσταση, τὴ Βασιλεία 
τοῦ Θεοῦ, τὸν ὕψιστο καὶ τελικὸ προο-
ρισμό μας. Καὶ μᾶς καλεῖ πρὸς τὰ ἐκεῖ 
νὰ προσανατολίσουμε τὴ ζωή μας ὅλη. 
Γιὰ νὰ μὴ μείνουμε «ἔξω τοῦ νυμφῶνος 
Χριστοῦ».

Μεγάλη Τεσσαρακοστή... Μυστήριο! 
Ναί, Μυστήριο τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. 
Μυστήριο ζωῆς καὶ ἀθανασίας! Μᾶς τὴ 
χαρίζει ὁ Κύριος γιὰ νὰ ξαναβροῦμε τὸν 
ἀπολησμονημένο στὴ χώρα τῶν λωτο-
φάγων ἑαυτό μας, γιὰ νὰ στραφοῦμε 
πρὸς τὰ ἐκεῖ ποὺ βρίσκεται ἡ ἀληθινὴ 
πατρίδα μας, τὸ πατρικό μας σπίτι, τὸ 
παλάτι τοῦ Πατέρα μας.
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δελφοί, βρῶμα ἡμᾶς οὐ παρίστησι τῷ Θεῷ· οὔτε γὰρ ἐὰν φάγωμεν περισ-
σεύομεν, οὔτε ἐὰν μὴ φάγωμεν ὑστερούμεθα. βλέπετε δὲ μήπως ἡ ἐξουσία 
ὑμῶν αὕτη πρόσκομμα γένηται τοῖς ἀσθενοῦσιν. ἐὰν γάρ τις ἴδῃ σε, τὸν 

ἔ    χοντα γνῶσιν, ἐν εἰδωλείῳ κατακείμενον, οὐχὶ ἡ συνείδησις αὐτοῦ ἀσθενοῦς 
ὄντος οἰκοδομηθήσεται εἰς τὸ τὰ εἰδωλόθυτα ἐσθίειν; καὶ ἀπολεῖται ὁ ἀσθε νῶν 
ἀδελφὸς ἐπὶ τῇ σῇ γνώσει, δι᾿ ὃν Χριστὸς ἀπέθανεν. οὕτω δὲ ἁμαρτάνον τες εἰς 
τοὺς ἀδελφοὺς καὶ τύπτοντες αὐτῶν τὴν συνείδησιν ἀσθενοῦσαν εἰς Χρι  στὸν 
ἁμαρτάνετε. διόπερ εἰ βρῶμα σκανδαλίζει τὸν ἀδελφόν μου, οὐ μὴ φάγω κρέα 
εἰς τὸν αἰῶνα, ἵνα μὴ τὸν ἀδελφόν μου σκανδαλίσω. Οὐκ εἰμὶ ἀ    πόστολος; οὐκ 
εἰμὶ ἐλεύθερος; οὐχὶ ᾿Ιησοῦν Χριστὸν τὸν Κύριον ἡμῶν ἑ   ώρακα; οὐ τὸ ἔργον 
μου ὑμεῖς ἐστε ἐν Κυρίῳ; εἰ ἄλλοις οὐκ εἰμὶ ἀπόστολος, ἀλλά γε ὑμῖν εἰμι· ἡ 
γὰρ σφραγὶς τῆς ἐμῆς ἀποστολῆς ὑμεῖς ἐστε ἐν Κυρίῳ.

Κυριακὴ τῆς Ἀπόκρεω σήμερα, καὶ ἡ 
ἁγία μας Ἐκκλησία μᾶς παρουσιάζει τὴ 
φοβερὴ ἡμέρα τῆς Κρίσεως καὶ μᾶς ὑπεν-
θυμίζει τὴ σπουδαία ἀλήθεια ὅτι κατὰ τὴν 
ὥρα ἐκείνη ὅλοι ἀνεξαιρέτως οἱ ἄνθρω-
ποι θὰ δώσουμε λόγο γιὰ κάθε πτυχὴ τῆς 
ζωῆς μας. Μάλιστα αὐτὸ ποὺ τονίζεται ἰδι-
αιτέρως εἶναι τὸ γεγονὸς ὅτι κάθε ἀγαθο-
εργία πρὸς τοὺς ἀδελφούς μας ὁ Κύρι-
ος τὴ δέχεται ὡς πράξη ἀγάπης πρὸς τὸ 
πρόσωπό του. Ἀντίστοιχα καὶ ὁ ἀπόστο-
λος Παῦλος μᾶς πληροφορεῖ στὸ σημε-
ρινὸ ἀποστολικὸ ἀνάγνωσμα γιὰ κάτι ἐξί-

σου ἐντυπωσιακό: Κάθε ἁμαρτία ποὺ δι-
απράττουμε εἰς βάρος τῶν ἀδελφῶν μας, 
προσβάλλει τὸν ἴδιο τὸν Χριστό!

Ἂς δοῦμε λοιπὸν μὲ ποιοὺς τρόπους 
ἁμαρτάνει κάποιος εἰς βάρος τῶν ἄλλων 
καὶ γιατί κάθε παρόμοια ἁμαρτία ἀναφέρε-
ται τελικὰ στὸν ἴδιο τὸν Χριστό.

1. «μαρτάνοντες 
εἰς τοὺς ἀδελφοὺς»

Δὲν εἶναι δύσκολο νὰ καταλάβει κανεὶς 
ὅτι ἁμαρτάνει, ὅταν ἐξαπατᾶ καὶ ἀδικεῖ, 
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ὑβρίζει καὶ κτυπᾶ, καὶ γενικὰ φέρεται ἐπι-
θετικὰ πρὸς τοὺς ἄλλους, εἴτε αὐτοὶ εἶναι 
μέλη τῆς οἰκογενείας του, συγγενεῖς, φίλοι, 
συνάδελφοι, πελάτες κλπ. Ὡστόσο δὲν 
εἶναι μόνο αὐτὲς οἱ ἁμαρτίες ποὺ πληγώ-
νουν τὶς σχέσεις τῶν ἀνθρώπων.

Ἁμαρτία ἐπίσης εἶναι τὸ νὰ σκανδαλίζει 
κανεὶς τοὺς ἄλλους, ἀκόμα κι ἂν ἡ συμπε-
ριφορά του μοιάζει σωστή. Ὁ ἀπόστολος 
Παῦλος τὸ τονίζει ἰδιαίτερα αὐτὸ καὶ σημει-
ώνει ὅτι εἶναι προτιμότερο νὰ στερηθοῦμε 
ἐμεῖς κάποιο νόμιμο δικαίωμά μας παρὰ 
νὰ σκανδαλίσουμε κάποιον ἀδελφό μας. 

Καὶ κάτι ἀκόμη: Ἁμαρτάνουμε ὄχι μόνο 
ὅταν βλάπτουμε τοὺς ἄλλους ἀλλὰ κι 
ὅταν μποροῦμε νὰ τοὺς βοηθήσουμε καὶ 
δὲν τὸ κάνουμε. «Εἰδότι καλὸν ποιεῖν καὶ 
μὴ ποιοῦντι, ἁμαρτία αὐτῷ ἐστιν», γρά-
φει ὁ ἀδελφόθεος Ἰάκωβος (Ἰακ. δ΄ 17), 
δηλώνον τας σαφῶς ὅτι ἁμαρτάνει ὅποιος 
γνωρίζει νὰ κάνει τὸ καλὸ καὶ δὲν τὸ κάνει. 
Ἄλλωστε σύμφωνα μὲ τὴ σημερινὴ εὐαγ-
γελικὴ περικοπὴ ἡ βασικὴ αἰτία τῆς κα-
ταδίκης τῶν ἁμαρτωλῶν δὲν θὰ εἶναι τὰ 
ἐγκλήματα ποὺ διέπραξαν, ἀλλὰ τὸ καλὸ 
ποὺ δὲν ἔκαναν: «Ἐπείνασα, καὶ οὐκ ἐδώ-
κατέ μοι φαγεῖν, ἐδίψησα, καὶ οὐκ ἐποτί-
σατέ με...» (Ματθ. κε΄ 42-43). Ναί! Εἶναι 
ἁμαρτία ἡ ἔλ  λειψη ἀγάπης πρὸς τοὺς 
ἀδελφούς μας. Στὴν πραγματικότητα εἶναι 
ἔγκλημα! Πῶς ἀλλιῶς θὰ μποροῦσε νὰ 
χαρακτηρίσει κανεὶς τὸ νὰ διασκεδάζουν 
κάποιοι σὲ ἁμαρτωλὰ κέντρα ἢ νὰ σπατα-
λοῦν χρήματα στὰ ἐπαίσχυντα καρναβά-
λια, τὴν ἴδια ὥρα ποὺ μικρὰ παιδιὰ λιπο-
θυμοῦν ἀπὸ τὴν πείνα καὶ ἄλλοι δὲν ἔχουν 
οὔτε σπίτι νὰ μείνουν; 

Εἶναι λοιπὸν μεγάλη ἡ εὐθύνη μας. Καὶ 
ἡ σοβαρότητα αὐτῶν τῶν παρεκτροπῶν 
γίνεται περισσότερο φανερή, ὅταν σκε-
φθοῦμε ὅτι κάθε ἁμαρτία ἐναντίον τῶν ἀ  -
δελφῶν μας στὴν οὐσία στρέφεται ἐναν-
τίον τοῦ Χριστοῦ! Πῶς ὅμως γίνεται αὐτό;

2. «
ἰς �ριστὸν ἁμαρτάνετε»
Ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ ὁ Κύριος Ἰησοῦς 

Χριστὸς ἦλθε στὴ γῆ καὶ προσέλαβε τὴν 
ἀνθρώπινη φύση, ὁ Ἴδιος μπῆκε στὴ θέση 

τοῦ κάθε ἀνθρώπου. «Τὰ τῶν οἰκετῶν 
αὐτὸς οἰκειοῦται», λέει ὁ ἅγιος Ἰωάννης 
ὁ Χρυσόστομος, δηλαδὴ αὐτὰ ποὺ ἀφο-
ροῦν τοὺς δούλους (ἐνν. τοὺς ἀνθρώ-
πους) ὁ Δεσπότης τὰ θεωρεῖ ὅτι ἀφοροῦν 
τὸν Ἑαυτό του. Γι’ αὐτὸ καί, ὅταν ὁ Κύρι-
ος Ἰησοῦς λέει «ἐμοὶ ἐποιήσατε» στὸ ση-
μερινὸ Εὐαγγέλιο, οὐσιαστικὰ τοποθετεῖ 
τὸν Ἑαυτό του στὴ θέση τοῦ πεινασμένου, 
τοῦ διψασμένου, τοῦ ξένου, τοῦ ρακένδυ-
του, τοῦ ἀρρώστου, ἀκόμη καὶ τοῦ φυλα-
κισμένου! 

Ἐπιπλέον ὅλοι οἱ χριστιανοὶ ἀποτελοῦμε 
«σῶμα Χριστοῦ καὶ μέλη ἐκ μέρους» (Α΄ 
Κορ. ιβ΄ 27). Εἶναι δυνατόν, ὅταν τραυμα-
τιστεῖ ἕνα μέλος τοῦ σώματος, νὰ ἀδιαφο-
ρήσει ἡ κεφαλή; Ὅταν πληγώνουμε ἕνα 
συνάνθρωπό μας, πλήττεται ταυτόχρονα 
καὶ ἡ κεφαλὴ τοῦ σώματος τῆς Ἐκκλησίας, 
ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός. Καὶ τὸ πιὸ ση-
μαντικό: Ἂς μὴν ξεχνοῦμε, ὅπως μᾶς ὑπεν-
θυμίζει σήμερα ὁ ἀπόστολος Παῦλος, ὅτι 
κάθε ἄνθρωπος εἶναι ἀδελφός μας «δι’ 
ὃν Χριστὸς ἀπέθανεν». Ἐφόσον λοιπὸν ὁ 
Χριστὸς θυσίασε τὴ ζωή του γιὰ τὴ σωτη-
ρία τοῦ ἀδελφοῦ μου, ἐγὼ πόσο προσε-
κτικὸς ὀφείλω νὰ εἶμαι ἀπέναντί του, ὥστε 
νὰ τὸν βοηθῶ κι ὄχι νὰ τὸν βλάπτω;

❁  ❁  ❁
Κάθε ἄνθρωπος εἶναι πλασμένος «κατ’ 

εἰκόνα καὶ καθ’ ὁμοίωσιν» Θεοῦ. Συνεπῶς 
στὸ πρόσωπο τοῦ κάθε ἀνθρώπου ὀφεί-
λουμε πάντοτε νὰ διακρίνουμε τὴν εἰκόνα 
τοῦ Θεοῦ. Ὅπως σεβόμαστε τὶς ἱερὲς εἰκό-
νες καὶ τὶς προστατεύουμε ἀπὸ τὴ φθορὰ 
ἢ ἀπὸ βεβήλωση, ἂς σεβόμαστε καὶ τὸν 
κάθε συνάνθρωπό μας. Στὸ πρόσωπό 
του ἂς βλέπουμε τὸν ἴδιο τὸν Χριστό, ποὺ 
πονᾶ καὶ ὑποφέρει ἀπὸ τὴ δική μας ἄδικη 
συμπεριφορά. Ἂς προσέχουμε λοιπὸν ἰδι-
αιτέρως τὴ συμπεριφορά μας πρὸς τοὺς 
ἀδελφοὺς μας κι ἂς στεκόμαστε ἀπέναντί 
τους μὲ σεβασμὸ καὶ ἀγάπη, ἔχοντας πάν-
τα στὸ νοῦ μας τὸ λόγο τοῦ ἁγίου ἀπο-
στόλου Παύλου: «ἁμαρτάνοντες εἰς τοὺς 
ἀδελφούς... εἰς Χριστὸν ἁμαρτάνετε».



Οταν πρὶν ἀπὸ τριάντα χρόνια θεσπί-
σθηκε ὁ πολιτικὸς γάμος στὴν πατρί-
δα μας, πολὺ λίγοι ἦταν ἐκεῖνοι ποὺ 

τὸν προτίμησαν ἀπὸ τὸν θρησκευτικό, 
ἐκεῖνοι ποὺ προτίμησαν τὸ δημαρχεῖο ἢ 
τὸ κοινοτικὸ γραφεῖο ἀπὸ τὴν ἐκ κλησία, 
τὸν πολιτειακὸ ἄρχοντα ἀπὸ τὸν ἱερέα, 
τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ τὸν Θεό. Στὴν πλει-
οψηφία του ὁ ἑλληνικὸς λαός, στερεω-
μένος στὶς αἰωνόβιες θρησκευτικές του 
παραδόσεις, δὲν μποροῦσε νὰ σκεφθεῖ 
γάμο χωρὶς  ἱερέα.

Ἀπὸ τότε ὅμως μέχρι σήμερα  ἄλλαξαν 
πολλὰ πράγματα στὴν πατρίδα μας. Ἄλ-
λαξε σημαντικὰ ἡ πορεία τῆς παιδείας, 
ἀλλοιώθηκε ριζικὰ ἡ σύνθεση τοῦ πλη-
θυσμοῦ, τραυματίσθηκαν τὰ ἤθη, ἀδυ-
νάτισε ἡ πίστη, χαλάρωσαν οἱ δεσμοὶ μὲ 
τὴν Ἐκκλησία, ἄλλαξε ἡ ζωή μας. Κλο-
νίστηκαν καὶ τὰ θεμέλια τῆς οἰκογένειας.

Τώρα πιὰ πολλοὶ νέοι, ὅταν προχω-
ροῦν στὴ δημιουργία οἰκογένειας, ἐπιλέ-
γουν τὸν πολιτικὸ γάμο. Ἴσως κάποιοι τὸ 
κάνουν συνειδητά, διότι λένε πὼς δὲν πι-
στεύουν στὸν Θεό, δὲν ἀποδέχονται τὴν 
Ἐκκλησία, καὶ ἑπομένως δὲν δέχον ται ὅ   τι 
ἔχει κάτι ἰδιαίτερο νὰ τοὺς δώσει στὴν ἀρ -
χὴ τῆς οἰκογενειακῆς τους ζωῆς. Τὸ θεω-
ροῦν ὑποκριτικὸ νὰ κάμουν μιὰ τελετή, 

ποὺ τὴ βλέπουν ὡς ἕνα ἁπλὸ ἔθιμο καὶ 
τίποτε παραπάνω.

Δὲν θὰ ἀπευθυνθοῦμε σήμερα σ’ αὐ-
τούς. Θὰ μιλήσουμε σ’ ἐκείνους ποὺ θὰ 
ἤθελαν νὰ προχωρήσουν σὲ θρησκευ-
τικὸ γάμο, γιατὶ ἀποδέχονται τὴν παρου-
σία τῆς Ἐκκλησίας καὶ σέβονται τὸν Θεό, 
ἀλλὰ δὲν ἔχουν τὴν ἀπαραίτητη οἰκονο-
μικὴ ἄνεση πρὸς τὸ παρόν. «Κάναμε τὸν 
πολιτικὸ γάμο γιὰ νὰ ζοῦμε νόμιμα καὶ νὰ 
ἔχουμε τὴν κά λυψη τῶν νόμων τοῦ Κρά-
τους», λένε. « Ἀρ γότερα θὰ κάνουμε καὶ 
τὸν θρησκευτι κό. Τώρα δὲν ὑπάρχουν 
χρήματα γιὰ γάμο».

Ναί, ἀλλὰ ὁ πολιτικὸς δὲν εἶναι  γάμος. 
Δὲν ἔχουμε ἕνα γάμο, κατώτερο καὶ ἀρ-
γότερα θὰ κάνουμε καὶ τὸν  ἀνώτερο. Δὲν 
μπορεῖ νὰ ἑνώσει τοὺς ἀνθρώπους ἡ εὐ-
χή, ἡ χειραψία καὶ τὸ χαμόγελο τοῦ δη-
μάρχου. Τοὺς ἀνθρώπους τοὺς  ἑνώνει ἡ 
παντοδύναμη Χάρη τοῦ Θεοῦ, καὶ αὐτὴ 
παρέχεται ἄφθονη στὸ Μυστήριο. Δὲν 
εἶ  ναι οὔτε μικρὸ οὔτε ἁ   πλὸ  πράγμα νὰ 
ἑνώσουν τὴ ζωή τους δυὸ  ἄνθρωποι. 
Εἶναι μεγάλο καὶ σημαν τικό, Μυστήριο ἱε-
ρό. Καὶ τὰ  Μυστήρια τελοῦνται στὴν Ἐκ-
κλησία καὶ τὰ τελεῖ ὁ ἴδιος ὁ Χριστός. Αὐ-
τὸς ποὺ ἦταν παρὼν στὸ γάμο τῆς Κανὰ 
καὶ εὐλόγησε τὴν οἰκογένεια, Αὐτὸς πα-
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ρευρίσκεται ἀοράτως σὲ κάθε γάμο καὶ 
τελεῖ ὁ Ἴδιος διὰ τοῦ ἱερέως τὸ  Μυστήριο 
καὶ δίνει τὴ Χάρη νὰ μείνει ὁ δεσμὸς ποὺ 
δημιουργεῖται ἐκείνη τὴν ὥρα ἱερός, ἀδι-
άλυτος καὶ ἰσόβιος. Δίνει τὴ χάρη του 
γιὰ νὰ εἶναι οἱ ἄν   θρωποι ἀληθινὰ εὐτυχι-
σμένοι καὶ νὰ ὑ     πηρετοῦν μὲ συνέπεια τὸ 
σκοπὸ τῆς ζω ῆς τους, ποὺ εἶναι ἡ πνευ-
ματική τους τε   λείωση καὶ ἡ αἰώνια χαρὰ 
καὶ εὐτυχία. Δὲν μπορεῖ αὐτὰ νὰ τὰ κάνει 
ὁ δήμαρχος.

Ὅσοι ἔχουν καλὴ διάθεση καὶ συνετὴ 
σκέψη, τὸ καταλαβαίνουν καὶ ἀντιμετω-
πίζουν σωστὰ τὸ μεγάλο θέμα τοῦ γάμου 
τους. Καταλαβαίνουν γιατί γιὰ τὴν Ἐκκλη-
σία μας ὁ πολιτικὸς γάμος δὲν ἔχει κα-
μιὰ ἰσχύ, καὶ γιατί γιὰ τὸν Ὀρθόδοξο, τὸν 
βαπτισμένο πιστό, κάθε σχέση ποὺ δὲν 
ἔχει εὐλογηθεῖ ἀπὸ τὸν Θεὸ λογίζεται πα-
ράνομη σχέση καὶ θεωρεῖται πορνεία. Ἡ 
ὑ    ποτίμηση δὲ τοῦ  Μυστηρίου τοῦ Γάμου 
καὶ ἡ ἀντικατάστασή του μὲ τὸν πολιτικό, 
ἀποτελεῖ ἔκπτωση ἀπὸ τὴν πίστη, διότι ἡ 
ἐπιλογὴ αὐτὴ φανερώνει ὅτι ὁ χριστιανὸς 
ἀρνεῖται τὴν ἀξία καὶ ἀναγ καιότητα ἑνὸς 
μεγάλου Μυστηρίου τῆς Ἐκκλησίας μας 
καὶ προχωρεῖ σ’ ἕνα σηματικότατο βῆμα 
τῆς ζωῆς του ἀγνοών τας τὴ μεγάλη Μη-
τέρα του, τὴ στιγμὴ μάλιστα ποὺ ἐκείνη 
ἔχει νὰ τοῦ προσφέρει κάτι μοναδικὸ γιὰ 
τὴν περαιτέρω πορεία τῆς ζωῆς του. 

Γι’ αὐτὸ καὶ ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας 
τῆς Ἑλλάδος, ὅταν θεσπίσθηκε ὁ πολι-
τικὸς γάμος, μὲ βαρυσήμαντη Ἐγκύκλιό 
της τόνιζε ὅτι ὅσοι τὸν ἐπιλέγουν, θέτουν 
οἱ ἴδιοι τὸν ἑαυτό τους ἐκτὸς τῆς Ἐκκλη-
σίας. Γιὰ τὸ λόγο αὐτὸ ἡ Ἐκκλησία τοὺς 
στερεῖ τὴ θεία Κοινωνία, τὸ δικαίωμα νὰ 
γίνονται ἀνάδοχοι καὶ τὶς Εὐχές της, ὅταν 
ἐκεῖνοι φύγουν ἀπὸ τὸν κόσμο. Διότι δὲν 
εἶναι δυνατὸν ἄλλα Μυστήρια νὰ τὰ δεχό-
μαστε καὶ ἄλλα νὰ τὰ ἀπορρίπτουμε. Οὔτε 
εἶναι δυνατὸν νὰ ἀπαιτοῦμε οἱ Εὐχὲς τῆς 
Ἐκκλησίας νὰ συνοδεύουν τὸν ἄνθρωπό 
μας στὸ θάνατό του, ὅταν ἐκεῖνος ἀρνή-
θηκε ἐνσυνείδητα τὶς Εὐχὲς τῆς Ἐκκλησί-
ας τότε ποὺ βρισκόταν στὴ ζωή.

Ὅμως ἡ ἔνσταση ὑπάρχει: Ἀφοῦ δὲν 
ἔχουμε χρήματα; Ὁ θρησκευτικὸς γάμος 
ἔχει ἔξοδα πολλά, θέλει στολίδια, νυ φικά, 
δῶρα, τραπέζια μεγάλα,  διότι ἂν καλέ-
σεις λίγους, θὰ παρεξηγηθεῖς ἀπὸ τοὺς 
πολλούς. Τώρα δὲν ὑπάρχουν χρήματα 
γιὰ γάμο.

Τὸ βασικὸ λάθος ποὺ γίνεται εἶναι ὅτι ὁ 
γάμος θεωρεῖται περισσότερο κοινωνικὴ 
ἐκδήλωση. Ἀλλὰ ὁ θρησκευτικὸς γάμος 
εἶναι Μυστήριο. Καὶ πρωτίστως τὴ Χάρη 
τοῦ Μυστηρίου ἔχουμε ἀνάγκη. Αὐτὴν ὁ 
Θεὸς τὴ δίνει δωρεάν.

Θὰ ἀντιτείνει ὅμως κάποιος ὅτι ἀνέκα-
θεν στὴν παράδοσή μας τὸν γάμο τὸν 
συνόδευαν καὶ ὅλα αὐτὰ ποὺ τόνιζαν τὴ 
σπουδαιότητα καὶ τὴ χαρά του. Καὶ αὐτὰ 
βέβαια κοστίζουν. Καὶ στὸ γάμο ἐξάλλου 
τῆς Κανὰ ἔγινε τραπέζι, καὶ ἐκεῖ θαυμα-
τούργησε ὁ Κύριος. Δὲν ἀρνήθηκε τὶς 
ἐξωτερικὲς ἐκδηλώσεις τῆς χαρᾶς, ποὺ 
συνόδευσαν τὴν παρουσία καὶ τὴν εὐλο-
γία του.

Δὲν θ’ ἀρνηθοῦμε λοιπὸν καὶ ἐμεῖς τὸ 
τραπέζι καὶ τοὺς γιορτινοὺς στολισμούς. 
Πολὺ περισσότερο ὅμως δὲν πρέπει ν’ 
ἀρνηθοῦμε τὸ Μυστήριο, ἂν δὲν ἔχουμε 
τὴ δυνατότητα νὰ κάνουμε στὴν ἐντέλεια 
ὅλα τὰ δευτερεύοντα. Ἂς ἐνισχύσουν καὶ 
οἱ συγγενεῖς καὶ φίλοι, γιὰ νὰ τὰ βγάλουν 
πέρα οἱ οἰκογένειες ποὺ παντρεύουν τὰ 
παιδιά τους. Στὴν ἀνάγκη, ἂς τὰ κάνουμε 
ὅλα πιὸ ἁπλὰ καὶ λιτά. Τὸ Μυστήριο νὰ 
μὴν τὸ παραλείψουμε. Χωρὶς Μυστήριο 
δὲν ὑπάρχει οἰκογένεια· ὑπάρχει ἁμαρ-
τωλὴ συμβίωση.

Ὁ νέος καὶ ἡ νέα ποὺ φοβοῦνται τὸν 
Θεὸ καὶ θέλουν νὰ πορεύονται μὲ τὴν εὐ-
λογία του στὴ ζωή τους, μὴν ποῦν «τώρα 
δὲν ὑπάρχουν χρήματα γιὰ γάμο». Ἂς 
μὴν ἀρχίσουν τὴν κοινή τους ζωὴ χωρὶς 
τὶς Εὐχὲς τῆς Ἐκκλησίας. Νὰ προχωρή-
σουν μὲ πρῶτο ἐφόδιό τους τὴν πίστη 
στὸν Θεό. Καὶ ὁ ἀγαθὸς πατέρας Θεὸς 
δὲν θὰ τοὺς ἀφήσει. Θὰ τοὺς δώσει τὰ 
ἀγαθά του καὶ πλούσια θὰ τοὺς εὐλογή-
σει.



ηπατρίδα μας ἔφθασε στὸ 
φοβερὸ οἰκονομικὸ ἀδιέ ξ-
οδο καὶ ἐπτώχευσε. Τοῦ-

το ὀφείλεται στὴν κακὴ διαχεί-
ριση τῶν οἰκονομικῶν της ἀπὸ 
τοὺς πολιτικούς της. Ἄλλωσ τε 
τὸ ὅτι οἱ μὲν κατηγοροῦν τοὺς δὲ 
εἶναι ἀπόδειξη ὅτι φθάσαμε ἐδῶ 
ποὺ φθάσαμε ἐξαιτίας τῶν δι κῶν 
τους χειρισμῶν.

Ἤδη γίναμε «ὄνειδος, μυκτηρι-
σμὸς καὶ χλευασμός», ἀντικείμε-
νο λοιδορίας, περιπαιγμοῦ καὶ 
χλευασμοῦ ὄχι μόνο «τοῖς κύ  -
κλῳ ἡμῶν» (Ψαλμ. οη΄ [78] 4) 
ἀλλὰ παγκοσμίως καὶ  ἰδιαίτερα 
τῶν Εὐρωπαίων δανειστῶν μας. 
Μοιραῖοι καὶ ἄβουλοι οἱ ἄρχον-
τές μας, γιὰ νὰ ἀντιμετωπίσουν 
τὴν κατάσταση κατέφυ γαν στὸν 
ὑψηλὸ ἔντοκο δανεισμὸ ἀπὸ εὐ-
ρωπαϊκὲς χῶρες καὶ δισεκατομ-
μυριοῦχα τοκογλυφικὰ ταμεῖα. 
Καὶ τώρα οἱ τοκιστές μας  ἔγιναν 
οἱ σαδιστές μας. Δὲν μᾶς  πιέζουν 
μόνο, ἀλλὰ καὶ μᾶς ἀπειλοῦν καὶ 
μᾶς χλευάζουν, κομπάζοντας 
γιὰ τὰ πλούτη τους!

Ἀλλὰ πῶς μάζεψαν τόσα 
πλού τη; Ἀσφαλῶς ὄχι μὲ κόπο, 
οὔ  τε μὲ μόχθο καὶ ἱδρώτα. Ἡ Εὐ -
ρώπη πλούτισε ἀπὸ τὶς ἀ  ποικίες 
της, ἀπὸ τὴν ἁρπαγὴ τοῦ φυ-
σικοῦ πλούτου τῶν λαῶν ποὺ 
εἶχε κατακτήσει, τὴ βαρύτατη 
φορο λογία ποὺ τοὺς εἶχε ἐπι-
βάλει καὶ τὰ δάνεια σὲ φτωχὲς 
χῶρες. Δηλαδὴ ἀπὸ τὸν μόχθο 
καὶ τὸν ἱδρώτα ἀδύνατων λαῶν. 
Κλασι κὰ παραδείγματα ἡ Βρετα-
νία, ἡ Γαλλία, ἡ Ἱσπανία. Ἀλλὰ 
καὶ ἡ Γερμανία, ποὺ σύλησε καὶ 
αὐτὰ ἀκόμη τὰ μικρὰ ἀποθέματα 
τῆς Ἑλλάδος κατὰ τὴν περίοδο 
τῆς τυραννικῆς γερμανικῆς κα-
τοχῆς τοῦ 1941-1944. Καὶ τώρα 

οἱ σφετεριστὲς καὶ οἱ ἅρπαγες τοῦ μόχθου καὶ τοῦ 
ἱδρώτα τῶν λαῶν καὶ μαζὶ μ’ αὐτοὺς οἱ πανίσχυροι 
χρηματιστὲς καὶ τραπεζίτες καυχῶνται γιὰ τὰ πλού-
τη τους καὶ θεωροῦν ὅτι φέρονται μὲ φιλανθρωπία 
στοὺς φτωχότερους λαοὺς δανείζοντας σ’ αὐ τοὺς μὲ 
δυσβάστακτους τόκους!...

Ἀλλὰ στὴν ἀποστατημένη ἀπὸ τὸ νόμο τοῦ Εὐαγγε-
λίου Εὐρώπη – ἡ Εὐρώπη δὲν εἶναι πιὰ χριστιανική, 
εἶναι ὁτιδήποτε ἄλλο ἐκτὸς ἀπὸ χριστιανική – ὑπενθυ-
μίζουμε τὶς αἰώνιες ἀλήθειες ποὺ ἔχει  ἀπεμπολήσει, 
γι’ αὐτὸ καὶ συμπεριφέρεται μὲ τόση ἔπαρση καὶ αὐ-
τοπεποίθηση. Οἱ ἀλήθειες αὐτὲς προέρχονται ἀπὸ 
δύο πρόσωπα πλούσια στὴν ἐποχή τους, ἀλλὰ φω-
τισμένα ἀπὸ τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ, τὸν Δαβὶδ καὶ τὸν 
γυιό του τὸν Σολομώντα.

Ὁ βασιλιὰς καὶ Ψαλμωδὸς Δαβὶδ ἔγραψε: «Μὴ 
ἐλπίζετε ἐπ’ ἀδικίαν καὶ ἐπὶ ἁρ πάγματα μὴ ἐπιπο-
θεῖτε· πλοῦτος ἐὰν ρέῃ, μὴ προστίθεσθε καρδίαν» 
(Ψαλμ. ξα΄ [61] 11)· μὴ στηρίζετε τὶς ἐλπίδες σας στὴν 
ἀδικία καὶ μὴν ἐπιθυμεῖτε μὲ πόθο τὶς ἁρπαγές, μὲ τὶς 
ὁποῖες συσσωρεύονται συνή θως τὰ μεγάλα πλούτη. 
Καὶ ἂν ἀκόμη δεῖ τε νὰ τρέχουν μπροστά σας τὰ πλού-
τη σὰν ποτάμι, μὴν προσκολλᾶτε σ’ αὐτὰ τὴν καρδιά 
σας καὶ μὴ ζηλεύετε τὴν ἐφήμερη λάμψη τους.

Μὲ ἄλλα λόγια δὲν εἶναι τὸ χρῆμα παντοδύναμο. 
Πλανῶνται ὅσοι νομίζουν κάτι τέτοιο καὶ σωρεύουν 
χρήματα, ἐπισωρεύουν πλούτη, χωρὶς νὰ ἀναχαιτί-
ζονται ἀπὸ τὸ ἂν ἀδικοῦν ἢ καταπιέζουν τοὺς συναν-
θρώπους τους.

Ἐξάλλου ὁ σοφὸς Σολομῶν, ὁ πολὺ πλούσιος 
γυιὸς τοῦ Δαβίδ, ἔγραψε στὸ  βιβλίο τῶν Παροιμιῶν: 
«Ὁ πεποιθὼς ἐπὶ πλούτῳ οὗτος πεσεῖται» (Παροιμ. 
ια΄ [11] 28). Ὅ  ποιος στήριξε τὴν ἐλπίδα του καὶ ἔδω-
σε ἐμπιστοσύνη στὸν πλοῦτο, αὐτὸς θὰ πέσει, διότι 
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στηρίζεται σὲ πράγμα φθαρτὸ καὶ μάταιο. 
Ἄλλωστε ὁ πλοῦτος εἶναι ὁ πιὸ ἄπιστος φί-
λος. Τίποτε δὲν εἶναι περισσότερο ἄστα-
το ἀπὸ τὸν πλοῦτο, διδάσκει ὁ ἱερὸς Χρυ-
σόστομος. «Σήμερον μετὰ σοῦ, καὶ αὔρι-
ον κατὰ σοῦ», σήμερα εἶναι μαζί σου καὶ 
αὔριο γίνεται ἐχθρός σου καὶ συντελεῖ ὥστε 
τὰ φθονερὰ μάτια νὰ εἶναι παντοῦ ἐναντί-
ον σου. Εἶναι ἐχθρὸς ποὺ κατοικεῖ πάντοτε 
μαζί σου καὶ σὲ συντροφεύει παντοῦ1. Καὶ 
ἀλλοῦ γράφει: Ὁ πλοῦτος εἶναι δραπέτης· 
 «σήμερον πρὸς τοῦτον, αὔριον πρὸς τὸν 
ἕτερον μεταπηδῶν». Καὶ δὲν εἶναι μόνο 
 δραπέτης, «ἀλλὰ καὶ δρα πετοποιός», κά-
νοντας πολ λὲς φορὲς αὐτοὺς ποὺ τὸν φυ-
λάττουν φυγάδες2! Ὁ δὲ ἅγιος Γρηγόρι-
ος Νύσσης γράφει: Τὸ νὰ κομπάζει κά-
ποιος γιὰ τὸν πλοῦτο του (...) ἀποτελεῖ κα-
ταστροφὴ καὶ ὄνειδος τῆς ψυχικῆς τιμῆς, 
ὥστε ὁ φρόνιμος ἄνθρωπος δὲν θὰ θελή-
σει νὰ μολύνει μὲ αὐτὸν τὴν καθαρότητα 
τῆς ψυχῆς3.

Καὶ ὅμως ὁ Εὐρωπαῖος ἄνθρωπος ποὺ 
λησμόνησε τὸ λόγο τοῦ μόνου  ἀληθινοῦ 
Θεοῦ καὶ ἔκανε Θεό του τὸν μαμωνά, καυ-
χᾶται γιὰ τὰ πλούτη του  καταστρέφοντας 
ἔτσι τὴν ψυχική του τιμή. Ἡ Εὐρώπη καὶ 
γε νικὰ ἡ Δύση ἔγινε πλούσια στὸ χρῆμα, 
ἀλλὰ φτώχυνε στὴν ψυχή. Κυνήγησε τὸ 
χρῆμα, δηλαδὴ τὸν καπνό, τὴ σκιά, τὸ 
χόρ το, τὴν ἀράχνη – διότι τέτοιος εἶναι ὁ 
πλοῦτος – καὶ ἔχασε τὸν οὐρανό. Ὁ ἄν-
θρωπος, ὁ ἄρχοντας τῆς κτίσεως, ἔγινε 
δοῦ λος τοῦ χρήματος. Ἔλαβε εὐγένεια ἀπὸ 
τὸν Θεὸ καὶ  πρόδωσε τὴν ἀρετὴ τῆς φύ-
σεώς του. Λησμόνησε ὁ  χρεωκοπημένος 
πνευματικὰ κόσμος τῆς Δύ     σεως ὅτι ὁ 
πλοῦτος ὄχι μόνο πεθαίνει μαζὶ μὲ τὸν ἄν-
θρωπο, ἀλλὰ συνήθως πεθαίνει πρὶν ἀπὸ 
τὸν ἄνθρωπο. Ἄλλωστε τὸ χρῆμα εἶναι ὁ 
πιὸ ἀγνώμων δοῦλος τοῦ κατ’ εἰκόνα καὶ 
καθ’ ὁμοίωσιν Θεοῦ λογικοῦ πλάσματος.

Ἡ Εὐρώπη καὶ γενικὰ ὁ πλούσιος κό-
σμος τῆς Δύσεως ἀρνήθηκαν τὸν εὐεργέτη 
τους Χριστὸ καὶ παρέδωσαν τὴν ψυχή τους 
στὸν μαμωνά. Ὅμως δόξα τοῦ ἀν θρώπου 

δὲν εἶναι τὰ πλούτη ἀλλὰ ἡ ὀρθὴ πίστη, ὁ 
κατὰ Θεὸν ζῆλος, ἡ ἀγάπη, «ἡ τῆς ἐλεη-
μοσύνης φιλοσοφία, σωφροσύ νη, κοσμιό-
της, τὰ λοιπὰ ἅπαντα τῆς ἀ   ρε τῆς μέλη»4.

Ἂν ἡ Εὐρώπη καὶ γενικὰ ὁ κόσμος μας 
θέλει νὰ ὀρθοποδήσει – διότι εἶναι ὁλοφά-
νερο ὅτι ἀντιμετωπίζει ἤδη κρίσεις ἐπὶ κρί-
σεων: φτωχαίνουν ἡ Ἰταλία, ἡ Ἱσπανία, ἡ 
Πορτογαλία, κλονίζεται ἡ Ἀγγλία καὶ ἡ Γαλ-
λία – πρέπει νὰ σταματήσει νὰ  λατρεύει 
τὸν μαμωνὰ καὶ νὰ καυχᾶται γι’ αὐτόν. 
Πρέ πει νὰ θησαυρίσει τὸν γνήσιο πλοῦτο, 
«τὸν ἐν ἔργοις ἀγαθοῖς». Ἂς ἀνοίξει τὰ θη-
σαυ ροφυλάκιά της γιὰ νὰ θρέψει τὰ πει-
να σμένα παιδιὰ τῆς Ἀφρικῆς, γιὰ νὰ ἐξα-
λείψει τὴ φτώχεια ποὺ μαστίζει τὶς ἴδιες τὶς 
χῶρες της. Ἂς δώσει ἐλπίδα στὶς στρατιὲς 
τῶν ἀνέργων νέων, οἱ ὁποῖοι ἀπογοητευ-
μένοι ἀπὸ τὴ ζωὴ καταφεύγουν στὸν ἀργὸ 
θάνατο τῶν ναρκωτικῶν καὶ στὴν τρομο-
κρατία.

Τότε μόνο μπορεῖ νὰ καυχᾶται. Ἄλλωστε 
τίποτε δὲν εἶναι ἰσάξιο μιᾶς τέτοιας καυχή-
σεως, μᾶς διδάσκει ἡ χρυσὴ  γλώσσα τῆς 
Ἐκκλησίας. Ἑπομένως, προσθέτει, κανέ-
νας ἂς μὴ μεγαλοφρονεῖ γιὰ τὰ πλούτη 
του. Γιὰ ἕνα μόνο πρέπει νὰ καυχᾶται: γιὰ 
τὸ ὅτι ἔχει «Δεσπότην», Κύριο καὶ ἀρχηγὸ 
τῆς ζωῆς καὶ τῶν δραστηριοτήτων του τὸν 
Θεό5. Ἂς μάθουμε ἐπιτέλους ὅτι αὐτὸς ποὺ 
ἐξαρτᾶ τὶς ἐλπίδες του ἀπὸ τὸν μάταιο 
πλοῦτο, ἀπατᾶ οὐσιαστικὰ τὸν ἑαυτό του 
καὶ μὲ τὴν ἐπηρμένη συμπεριφορά του γί-
νεται καταγέλαστος. Ἡ Εὐρώπη καὶ ὅλοι 
μας ἂς κάνουμε κτῆμα μας τὸν λόγο τοῦ 
Ψαλμωδοῦ: Ὄχι στὸν πλοῦτο, ἀλλ’ «ἐπὶ 
σοί, Κύριε, ἤλπισα, μὴ καταισχυνθείην εἰς 
τὸν αἰῶνα» (Ψαλμ. ο΄ [70] 1).

1. Ἰω. Χρυσοστόμου, Εἰς τοὺς Ἀνδριάντας Ὁμ. 2, 5, 
ΡG 49, 41.

2. Ἰω. Χρυσοστόμου, Ὁμ. εἰς τὸ «Μὴ φόβου, ὅταν 
πλουτήσῃ ἄνθρωπος»..., 3, ΡG 55, 515.

3. Γρ. Νύσσης, Εἰς τοὺς Μακαρισμοὺς Λόγ. 2, ΡG 
44, 1217C.

4. Ἰω. Χρυσοστόμου, ὅ.π., ΡG 55, 513-514.
5. Ἰω. Χρυσοστόμου, Εἰς Ψαλμ. 43, 6, ΡG 55, 176.



Τ ὸ Γυμνάσιο Ἀρρένων στὴ μεγα-
λούπολη Σ... τῆς Μακεδονίας ἦ  -
ταν τότε τὸ μοναδικὸ στὴν περιο-

χή. Τὰ παιδιὰ ποὺ τελείωναν τὸ Δημο-
τικὸ Σχολεῖο, ἐὰν δὲν ἀποφάσιζαν νὰ 
σταδιοδρομήσουν στὶς διάφορες γεωρ-
γικὲς ἐργασίες ἢ ἄλλες ἀπασχολήσεις, 
ἔδιναν εἰσαγωγικὲς κατατακτήριες ἐξε-
τάσεις στὸ Γυμνάσιο καὶ ἀνάλογα μὲ 
τὴν ἐπίδοσή τους γίνονταν δεκτὰ στὸ 
ἑξατάξιο αὐτὸ Σχολεῖο.

Σ’ αὐτὸ τὸ ἱστορικὸ Γυμνάσιο ἐμφανί-
στηκε κάποιο πρωινὸ ἡ νεαρὴ πρωτο-
διόριστη καθηγήτρια φιλολογίας Μαρία 
Κ... Σεμνή, ὀλιγόλογη, ἤρεμη, ἐπιβλη-
τική, πάντοτε εὐγενὴς πρὸς τοὺς μα-
θητές. Ἄλλοτε μὲ τὸ ἐπιτιμητικὸ βλέμ-
μα της, ἄλλοτε μὲ μιὰ εὐγενικὴ παρατή-
ρηση πρὸς τὸν μαθητὴ ποὺ ἀτακτοῦσε, 
ἐπανέφερε τὸν καθένα στὴν τάξη. Τὸ 
μάθημά της ἦταν σωστὴ μυσταγωγία. 
Σεβαστὴ καὶ ἀποδεκτὴ ἀπὸ ὅλους. 

Στὴν τελευταία τάξη, στὴ σημερινὴ 
τρίτη Λυκείου, ἕνας μαθητής, πάνω 
στὴν τρέλα τῆς ἐφηβικῆς ἡλικίας του, 
μιὰ μέ ρα τὴν ὥρα τοῦ μαθήματος καὶ 
χω ρὶς νὰ δοθεῖ κάποια σοβαρὴ ἀφορ-
μή, ἄρχισε νὰ ἐκστομίζει βαριὲς φρά-

σεις ἐναντίον τῆς νεαρῆς καθηγήτριάς 
του. Αὐτὴ χωρὶς νὰ χάσει τὴν ψυχραιμία 
της μὲ πολλὴ στοργὴ καὶ εἰλικρινὴ ἀγά-
πη προσπάθησε νὰ τὸν καθησυχάσει. 
Καὶ τὸ πέτυχε. Σὲ λίγο χτύπησε τὸ κου-
δούνι γιὰ διάλειμμα. Σὲ ἐλάχιστο χρόνο 
ἄδειασε ἡ αἴθουσα. Οἱ ἐπιμελητὲς ἄνοι-
ξαν ὅλα τὰ παράθυρα. Τὴν ὥρα ποὺ 
ὁ ζωηρὸς μαθητὴς Ν... πλησίασε τὴν 
πόρτα, ἡ καθηγήτρια τοῦ μίλησε πάλι 
μὲ μητρικὴ στοργὴ καὶ ἀγάπη. Ὁ μα-
θητὴς αἰσθανόταν τὸν ἑαυτό του νικη-
τή. Ἔκανε αὐτὸ ποὺ ἤθελε. «Εἶσαι», 
ἔλεγε στὸν ἑαυτό του, «ἄντρας καὶ δὲν 
πρέπει νὰ ὑ   ποχωρεῖς σὲ  γλυκόλογα, 
οὔτε νὰ ὑποτάσσεσαι σὲ κανένα. Εἶσαι 
λεύτερος»... Καὶ ἀπ’ τοὺς συμμαθη-
τές του δὲν δεχόταν λόγο. Γιὰ τὸ πα-
ραμικρὸ ἦταν ἕτοιμος νὰ ἀντιδράσει καὶ 
νὰ χειροδικήσει μαζί τους. Γι’ αὐτὸ οἱ 
περισσότεροι τὸν ἀπέφευγαν.

Ἄλλη μέρα, στὴν ὥρα τῶν Μαθημα -
τικῶν, ὁ ἴδιος μαθητὴς Ν...  γινόταν πο -
λὺ ἐνοχλητικὸς στὴν τάξη καὶ δὲν ἄφηνε 
τὸν καθηγητὴ νὰ κάνει μάθημα. Παρὰ 
τὶς ἐπανειλημμένες συστάσεις τοῦ Μα-
θη ματικοῦ, ὁ Ν... δὲν ἤθελε νὰ πειθαρ-
χήσει. Ὁ καθηγητὴς ἀποφασίζει νὰ τὸν 

«Παρακαλῶ νὰ μὲ συγχωρήσετε»

ΑΛΗΘΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
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στείλει στὸν Διευθυντή. Τότε ἄναψε με-
γάλος καβγὰς μεταξὺ καθηγητῆ καὶ μα-
θητῆ. Τὸ μάθημα διακόπηκε. Εὐτυχῶς 
ποὺ χτύπησε τὸ κουδούνι γιὰ διάλειμ-
μα...

Τὴν ἑπόμενη ἡμέρα ὁρίστηκε  ἔκτα -
 κτη συνεδρίαση τοῦ συλλόγου τῶν  κα -
 θηγητῶν. Θέμα ἡ ἀνάρμοστη συμπερι-
φορὰ τοῦ μαθητῆ Ν... Σχεδὸν ὅλοι οἱ 
Καθηγητὲς εἶχαν νὰ καταθέσουν κάτι 
εἰς βάρος του. Τελευταία πῆρε τὸ λόγο 
ἡ φιλόλογος Μαρία Κ...

–Κύριοι συνάδελφοι, ὁ μαθητής μας 
Ν... ὄντως ἔχει μερικὲς ἐκδηλώσεις ὅ  -
πως τὶς ἀναφέρατε... Ἂς μὴν προχωρή -
σουμε ὅμως σὲ ὀλιγοήμερη ἀποβολή. 
Προτείνω νὰ κάνουμε μιὰ τελευταία 
προσπάθεια. Πιστεύω νὰ φιλοτιμηθεῖ 
καὶ νὰ διορθωθεῖ. Ἀπὸ ὅ,τι ἔχω πληρο-
φορηθεῖ, στὸ σπίτι του ὑπάρχουν σο-
βαρὰ οἰκογενειακὰ προβλήματα...

Ἐπακολούθησε μεγάλη συζήτηση καὶ 
τελικῶς ἀνέλαβε ὁ Διευθυντὴς καὶ δυὸ  
καθηγητὲς νὰ ἐπικοινωνήσουν μὲ τὸν 
ἴδιο καὶ μὲ τοὺς γονεῖς τοῦ Ν...

Ὕστερα ἀπὸ μερικὲς ἡμέρες τὰ πρά-
γματα βελτιώθηκαν ἀρκετά. Ὁ ἀτίθα-
σος καὶ ζωηρὸς μαθητὴς Ν… τελείωσε 
καὶ τὴν τελευταία τάξη. Μὲ τὸ πολὺ διά-
βασμα πέρασε καὶ στὸ Πανεπιστήμιο. 
.............................................................

 Ἡ φιλόλογος καθηγήτρια ἀπὸ τότε 
καὶ μέχρι σήμερα ἀφιέρωσε τὸν ἑαυτό 
της στὸ ἱεραποστολικὸ ἔργο τῆς Ἐκκλη-
σίας. Ὧρες πολλές, προπάντων τώρα  
ὡς συνταξιοῦχος, ἐργάζεται νὰ γνωρί-
σουν τὴν ἀλήθεια τοῦ Εὐαγγελίου οἱ μα -
θήτριες, οἱ φοιτήτριες καὶ οἱ νεαρὲς μη  -
τέ  ρες. Τὶς καθοδηγεῖ μὲ πολλὴ ἀγάπη 
καὶ στοργή. Μοιράζεται μαζί τους τὴ χα   -
ρὰ καὶ τὴ λύπη τους. Τοὺς συμπαρα -
στέκεται στὰ δυσεπίλυτα πολλὲς φο   -
ρὲς οἰκογενειακά τους προβλήματα. Μὲ 

πόση εὐγνωμοσύνη τὴν περιβάλλουν 
ὅλες τους!

Δοξάζει καὶ ἡ ἴδια τὸν Κύριο,  ἰδιαίτερα 
μάλιστα ὅταν χτυπᾶ τὸ τηλέφωνο καὶ 
ἀπὸ τὴν ἄλλη ἄκρη τοῦ τηλεφώνου 
 ἀκούγεται ἡ φωνὴ κάποιου παλαιοῦ μα-
θητῆ της ἀπὸ τὸ Γυμνάσιο τῆς πόλεως 
Σ..., ὅπου ἐργάστηκε πάνω ἀπὸ δέκα 
χρόνια. Σήμερα χτύπησε γιὰ μιὰ ἀκό-
μα φο   ρὰ τὸ τηλέφωνο. Ὅμως ἡ φωνὴ 
ποὺ ἀ  κού γεται ἀπὸ τὴν ἄλλη ἄκρη τοῦ 
τηλεφώ νου εἶναι διαφορετική.

–Εἶστε ἡ κα Μαρία Κ...;
–Ποιὸς εἶστε;
–Εἶμαι ἕνας παλαιός σας μαθητής, ὁ 

ἀλήτης Ν... ἀπὸ τὸ Γυμνάσιο τῆς πό-
λεως Σ...

Μιλοῦσε μὲ φωνὴ ποὺ τὴν διέ   κοπτε ἡ 
συγκίνηση καὶ μιὰ ταραχή. Τῆς ἀνέφε-
ρε μερικὰ περιστατικὰ καὶ λε πτομέρειες 
γιὰ νὰ τὸν θυμηθεῖ...

–Πολὺ χαίρομαι ποὺ σᾶς ἀκούω καὶ 
μάλιστα ὕστερα ἀπὸ σαράντα καὶ πε-
ρισσότερα χρόνια…

–Βρίσκομαι στὴν πόλη σας καὶ θέλω, 
σᾶς παρακαλῶ, νὰ μὲ δεχθεῖτε γιὰ λίγη 
ὥρα.

Σκέφθηκε γιὰ λίγο πρὶν τοῦ ἀπαντήσει. 
Σκέφθηκε μήπως θέλει νὰ τῆς ζητήσει 
κάποια ἐξυπηρέτηση γιὰ τὴν οἰ κογένειά 
του ἢ γιὰ τὴν ἐργασία του. Τελι κὰ συμ-
φώνησαν νὰ συναντηθοῦν τὴν ἑ   πό-
μενη μέρα στὰ Γραφεῖα τοῦ Ἱεραπο-
στολικοῦ Συλλόγου ὅπου ἐκείνη ἐργα-
ζόταν...

Πρωτοφανὴς συνάντηση. Λευκασμέ-
νος κύριος, ἀξιοπρεπής, εὐγενικός, μὲ  
ἕνα κουτὶ γλυκὰ στὸ χέρι του, συγκι-
νημένος σκύβει νὰ φιλήσει τὸ χέρι τῆς 
παλαιᾶς καθηγήτριάς του. Πρὶν καλά-
καλὰ ἀρχίσουν τὴ συζήτη ση, δακρυ-
σμένος μπῆκε κατ’ εὐθείαν στὸ θέμα.

–Ζήτησα νὰ μὲ δεχθεῖτε γιὰ νὰ σᾶς 
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ζητήσω ἀπὸ κοντὰ συγγνώμη. Νὰ μὲ συγ-
χωρήσετε γιὰ ὅσα σᾶς πίκρανα στὰ μα-
θητικά μου χρόνια καὶ μάλιστα ὡς τελει-
όφοιτος. Μὲ ἀνεχθήκατε, μοῦ φερ θήκατε 
μὲ στοργὴ καὶ ἀγάπη, σ’ ἐμένα τὸ ἀνυ-
πότακτο θηρίο. Θυμᾶμαι μὲ πόση ἠρεμία 
καὶ ψυχραιμία μὲ ἀντιμε τωπίζατε. Ἔμα-
θα ἀργότερα ὅτι μὲ ὑ  ποστηρίξατε καὶ στὸ 
σύλλογο τῶν καθηγητῶν, ποὺ ζητοῦσε 
νὰ μὲ ἀποβάλει ἀπὸ τὸ Γυμνάσιο. «Σ’ 
ἔσωσε ἡ κα Μαρία Κ.», μοῦ εἶπε ὕστερα 
ἀπὸ πολὺ καιρὸ ἕνας κα   θηγητής. «Κινδύ-
νευσες μὲ ἀποβολή, καὶ μὲ ἄλλες τιμωρί-
ες...».

Δὲν μποροῦσα νὰ ἀντέξω τὸ σφυροκό-
πημα τῆς συνειδήσεώς μου ὅλα αὐτὰ τὰ 
χρόνια. Τὸ ἐξομολογήθηκα καὶ στὸν καλὸ 
Πνευματικό μου. Μὲ συμβούλευσε νὰ ψά-
   ξω νὰ σᾶς βρῶ καὶ νὰ ζητήσω νὰ μὲ συγ-
χωρήσετε. Νὰ σᾶς πῶ ἀκόμη γιὰ νὰ χα   ρεῖ-
τε, ὅτι ἐκκλησιάζομαι τακτικὰ μὲ τὴν οἰ          κο-
γένειά μου. Διαβάζουμε τὸ λόγο τοῦ Θεοῦ. 

Συγκινημένη ἡ καθηγήτρια προσπάθη-
σε νὰ πεῖ κι αὐτὴ μὲ τὴ σειρά της λίγα λό-
για γιὰ τὴν περίπτωσή του. Ὕστερα θυ-
μήθηκαν… καὶ τί δὲν θυμήθηκαν! γιὰ τοὺς 
παλαιοὺς συμμαθητές του, γιὰ τὴν πει-
θαρχία τοῦ Σχολείου, γιὰ τὴν καλὴ ἐξέλιξη 
τῶν μαθητῶν...

Ὅταν ἔφυγε ὁ ἐπισκέπτης - παλαιὸς μα-
θητής της, ἔφερε στὸ νοῦ της τοὺς στί-
χους τοῦ ποιητῆ:

«Σμίλεψε πάλι, δάσκαλε, ψυχές!
Κι ὅ,τι σ’ ἀπόμεινε ἀκόμη στὴ ζωή σου
μὴν τ’ ἀρνηθῆς! Θυσίασ’ το ὣς τὴ στερ-

νὴ πνοή σου...
Σκάψε βαθιά. Τί κι ἂν πολλοὶ σ’ ἔχουνε 

λησμονήσει;
Θὰ θυμηθοῦνε κάποτε κι αὐτοὶ
τὰ βάρη ποὺ κρατᾶς σὰν Ἄτλαντας στὴν 

πλάτη.
Ὑπομονή! Χτίζε, σοφέ, τῆς κοινωνίας τὸ 

παλάτι».

✝ Ἀρχιμ. Λεωνίδου Κ. Διαμαντοπούλου Ἀρχιμ. Λεωνίδου Κ. Διαμαντοπούλου
• ΙΗΣΟΥΣ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ
    ὡς ἱστορικὴ προσωπικότηςὡς ἱστορικὴ προσωπικότης                                 8  ̦ 
• ΤΙ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕΝ Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ        5  ̦ 

✼   ✼   ✼
Ἀρχιμ. Θεοδώρου Κ. ΜπεράτηἈρχιμ. Θεοδώρου Κ. Μπεράτη
• ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ;                        6  ̦ 

✼   ✼   ✼
Ἀρχιμ. Ἀστερίου Σ. ΧατζηνικολάουἈρχιμ. Ἀστερίου Σ. Χατζηνικολάου
• Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΣΥΜΠΑΝ          5  ̦
• ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ                   8  ̦ 

✼   ✼   ✼
✝ Παναγιώτου Ν. Τρεμπέλα Παναγιώτου Ν. Τρεμπέλα
• ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΑΙ ΜΕΛΕΤΑΙ
    Τόμοι Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄Τόμοι Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄                                 ἕκαστος 13  ̦
   Τόμος Ε΄                                                             Τόμος Ε΄                                                             18  ̦
• Ο ΠΝΕΥΜΑΤΙΣΜΟΣ                                          10  ̦
• ΜΑΣΣΩΝΙΣΜΟΣ                                                   10  ̦
• ΘΕΟΣΟΦΙΑ                                               6  ̦
• Ο ΧΙΛΙΑΣΜΟΣ                                           3  ̦ 

✼   ✼   ✼
✝ Ἀθανασίου Σ. Φραγκοπούλου Ἀθανασίου Σ. Φραγκοπούλου
• ΠΡΟΦΑΣΕΙΣ                                                 3  ̦ 

✼   ✼   ✼
Νικολάου Π. ΒασιλειάδηΝικολάου Π. Βασιλειάδη
• Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΠΙΣΤΙΣ
   ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΙΩΝΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ            10  ̦
• ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ       17  ̦
• ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ             20  ̦
• ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ, ΙΣΛΑΜ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ    10  ̦
• ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ ΦΕΜΙΝΙΣΜΟΣ                7  ̦
• Ο ΔΑΡΒΙΝΟΣ 
   ΚΑΙ Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΕΩΣ              5  ̦

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

ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
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«ELLADA, AGAPI ΜOU»!
Στὶς 17 τοῦ περασμένου Νοεμβρίου δη-

μοσιεύθηκε στὴ γνω  στὴ γαλλικὴ ἐφημερί-
δα «Le Monde» («Ὁ Κόσμος») κείμενο τοῦ 
κ. Etienne Ro  land μὲ τὸν χαρακτηριστι-
κότατο  τίτλο: «ELLADA, AGAPI MOU». 
Ὁ κ. Ἐτιὲν Ρολὰν εἶ ναι πρώην διευθυντὴς 
τῆς  Γαλλικῆς Σχο λῆς Ἀθηνῶν καὶ ἐπίτιμος 
καθηγητὴς Ἑλληνικῆς Ἀρ χαιολογίας στὸ 
Παν επιστήμιο Paris I - Πάνθεον - Σορ βόν-
νη. Τὸ κείμενό του ἦταν ἀπάντηση σὲ δισέ-
λιδο δημοσίευμα τῆς «Le Monde» μὲ τί τλο 
«Ἑλλάδα - Εὐρώπη: ἡ μεγάλη παρεξήγη-
ση», ὅπου ἀμφισβητεῖτο ἡ εὐρωπαϊκότη-
τα τῆς χώρας μας. Ἂν καὶ ἄξιζε νὰ δημο-
σιεύσουμε καὶ ἐδῶ ὅλο τὸ ὑπέροχο κείμε-
νό του, γιὰ λόγους οἰκονομίας τοῦ χώρου 
θὰ ἀντιγράψουμε μερικὰ μόνο ἀποσπά-
σματα:

«Νιώθω βαθιὰ ταπεινωμένος ὡς φιλέλ-
ληνας, ὅταν μιὰ ἐφημερίδα τολμᾶ νὰ βάλει 
τίτλο πὼς ἡ Ἑλλάδα εἶναι “μιὰ χώ ρα ἴσως 
λιγότερο <ευρωπαϊκὴ> ἀπ’ ὅ,τι φαίνεται”... 
Ἂν λοιπὸν δὲν εἶναι ἡ Ἑλλάδα εὐρωπαϊκὴ 
χώρα, ποιὸς ἀξίζει αὐτὸν τὸν τίτλο; Ὁ Γερ-
μανὸς βάρβαρος ἢ ἡ ὕ   πουλη Ἀλβιών (=ἡ 
Ἀγγλία), τὴν ὁποία ὁ μεγαλύτερος ποιητής 
της, ὁ Βύρωνας, κατηγοροῦσε ἤδη γιὰ λε-
ηλασία τῆς χώρας τοῦ Ὁμήρου; Περισσό-
τερο εὐρωπαϊκὴ ἡ Ἀγγλία, ποὺ δὲν ἐπιθυ-
μεῖ καμία εὐρωπαϊκὴ ἀλληλεγγύη; 

Ἡ θέση τῆς Ἑλλάδας εἶναι στὸ κέν τρο τῆς 
Εὐρώπης. Πρόκειται ἄλλωστε γιὰ μία ἀπὸ 
τὶς πιὸ ζωντανὲς καὶ τὶς πιὸ λαμπερὲς ἑστί-
ες τῆς εὐρωπαϊκῆς κουλτούρας: μὲ πρό-
σωπα ἀξιοσημείωτα σὲ ὅλους τοὺς τομεῖς, 
καὶ ὄχι μόνο στὴν ποίηση… Ὑπάρχουν 

σήμερα σὲ αὐτὴ τὴ χώρα ἄνδρες καὶ γυ-
ναῖκες ἀπὸ τοὺς πιὸ καλλιεργημένους καὶ 
τοὺς πιὸ πολιτισμένους ποὺ γνωρίζω· δὲν 
δέ χομαι νὰ τοὺς βάζουν ‘‘βάρβαροι’’ στὸν 
πάγκο τῆς Εὐρώπης. Ὅσο γιὰ τοὺς ἀξιο-
θρήνητους κομπιναδό ρους, σὲ ποιὰ χώρα 
δὲν ὑπάρ χουν, ἔχοντας διασπαθίσει δεκά-
δες δισεκατομμύρια;

Τὰ ἴδια τὰ θεμέλια τῆς Εὐρώπης δὲν ὑφί-
στανται χωρὶς τὸν Ἑλληνισμό...  Τσιμέντο 
τῆς Εὐρώπης δὲν εἶναι οἱ τράπεζες καὶ 
οἱ τραπεζίτες ἀλλὰ ἕνας πολιτισμός, καὶ 
ὁ ἑλληνικὸς πολιτισμὸς εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ 
στοι χεῖα ποὺ μᾶς ἑνώνουν· ἀλίμονο, ὑ -
πάρχουν τόσο λίγα!

Ζήτω ἡ Ἑλλάδα! Καὶ ἂς μὴν  ἀφήσουμε 
τεχνοκράτες νὰ γονα τίσουν φίλους καὶ ἀ  -
δελφούς, πόσο μᾶλλον νὰ τοὺς ταπεινώ-
σουν καὶ νὰ ταπεινώσουν κι ἐμᾶς».

Ἐκπληκτικὸ τὸ κείμενο τοῦ κ. Ρολάν, 
τοῦ ὁποίου καὶ μόνο ὁ τίτλος, «EL LADA, 
AGAPI MOU», φθάνει γιὰ νὰ φανερώσει 
τὸ μέγεθος καὶ τὴ γνησιότητα τῶν κριτη-
ρίων του. Τὸν συγχαίρουμε, τὸν τιμοῦμε 
καὶ τὸν εὐγνωμονοῦμε ποὺ εἶχε τὴν τόλμη 
μέσα στὴν τόσο ἀρνητικὴ ἀτμόσφαιρα νὰ 
ἐκφέρει γνήσιο καὶ εἰλικρινὴ λόγο γιὰ τὴν 
ἀληθινὴ Ἑλλάδα.

«�ἱ πρόγονοί μας
δὲν ἦσαν οἱ �ακεδόνες

ἀλλὰ οἱ Σλάβοι»
Ἕνα ἀναπάντεχο δῶρο ἔκαμε στὸ  τέλος 

τοῦ περασμένου χρόνου στὴν  Ἑλλάδα 
μας ὡς πρὸς τὸ θέμα τῶν Σκοπίων ὁ Θε-
ός. Διότι ὁ Θεὸς εἶναι Θεὸς τῆς ἀλήθειας 
καὶ δὲν εὐλογεῖ τὸ ψέμα καὶ τὸ ἄδικο. Περὶ 
 τίνος ἀκριβῶς πρόκειται; Στὶς 7-12-2011 
ὁ πρώην πρωθυπουργὸς τῶν Σκο πίων 
καὶ τέως πρόεδρος τοῦ κόμ ματος «VMRO 
DP NE» (πρόεδρος τοῦ  ὁποίου εἶναι ὁ ση-
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μερινὸς πρωθυπουργός) κ. Λιοῦπτσο Γκε  -
οργκιέφσκι μι λώντας στὸ «Radio Free Eu-
rope» ἐπετέθη κατὰ τοῦ  πρωθυπουργοῦ 
Νίκολα Γκρούεφσκι καὶ προκάλεσε τρι-
γμοὺς στὸ ἐσωτερικὸ τῆς χώρας τῶν Σκο-
πίων. Συγκεκριμένα ὁ κ. Λιοῦπτσο Γκεορ-
γκιέφσκι κατέκρινε τὴν προσπάθεια τοῦ κ. 
Γκρούεφσκι νὰ συνδεθοῦν οἱ  σημερινοὶ 
Σκο πιανοὶ μὲ τοὺς ἀρχαίους Μακεδόνες 
καὶ εἶπε τὰ ἑξῆς: 

«Αὐτὴν τὴν ἱστορία ποὺ θέλουν σήμερα 
νὰ μᾶς ἐ       πιβάλουν ὡς κρατικὴ πολιτικὴ γιὰ 
τὴν ἀρχαία Μακεδονία, τὴν ἀποκαλῶ ὡς 
καρικατούρα ἱστορίας, γιατὶ πρόκειται γιὰ 
ἀσύνδετα γεγονότα. Ὁ λαός μας βομβαρ-
δίζεται καθημερινὰ μὲ ψέματα, μὲ παρα-
πληροφόρηση, μὲ ντοκιμαντὲρ στὰ ὁποῖα 
βλέπουμε ὅτι ἡ ἑλληνικὴ ἱστορία ἔχει γίνει 
δική μας καὶ παρουσιάζεται ἀνάλογα. Γιὰ 
μένα εἶναι πολὺ σαφὲς ὅτι ὑπάρχει ξεκάθα-
ρος διαχωρισμὸς τῆς λεγόμενης ἀρχαίας 
ἱστορίας τῆς Μακεδονίας καὶ τῆς σλαβικῆς 
ἱστορίας. Ὑπερασπίζομαι ἀκόμη τὴ θέση 
ὅτι ἐκεῖ ποὺ μποροῦμε νὰ  στηριχθοῦμε καὶ 
τὸ ὁ  ποῖο δὲν εἶναι λανθασμένο εἶναι ἡ σλα-
βική μας ταυτότητα, οἱ πνευματικοί μας δη-
μιουργοί, ὅπως οἱ ἅγιοι Κύριλλος καὶ Με-
θόδιος, ὁ ἅγιος Κλήμης, ὁ ἅγιος Ναούμ».

Νὰ προσθέσουμε ἐμεῖς ἐδῶ ὅτι καὶ ὁ 
πρῶτος πρόεδρος τῶν Σκοπίων Κύρο 
Γκληγκόρωφ, ποὺ ἀπεβίωσε πρόσφατα 
σὲ βαθύτατο γήρας, ἐπανειλημμένα εἶχε 
δη λώσει ὅτι οἱ Σκοπιανοὶ δὲν εἶχαν καμιὰ 
σχέση μὲ τοὺς ἀρχαίους Μακεδόνες, ἀλλὰ 
ἦσαν Σλάβοι.

Ὅταν ἐρωτήθηκε ὁ κ. Γκεορκιέφκι ἂν ἡ 
κυ  βέρνηση Γκρούεφσκι εἶναι σὲ θέση νὰ 
συμβιβασθεῖ μὲ τὴν Ἑλλάδα, ἀπάντησε κα-
τηγορηματικά: «Ὄχι! Αὐτὸ διαφαίνεται ἀπὸ 
τοὺς κρατικοὺς δημοσιογράφους, ποὺ κα-
θημερινὰ κηρύττουν τὴν κυβερνητικὴ πο-
λιτική. Δὲν νομίζω ὅτι ὑπάρχει κάτι ἄλλο 

πέρα ἀπὸ αὐτὸ ποὺ βλέπουμε στὰ κρα-
τικὰ μέσα ἐνημέρωσης μὲ τὴν κυβερνητικὴ 
προπαγάνδα», εἶπε.

Θὰ ἐκμεταλλευθοῦν ἄραγε τὶς  σοβαρὲς 
αὐτὲς δηλώσεις οἱ ἁρμόδιοι τοῦ Ὑ πουργεί-
ου μας τῶν Ἐξωτερικῶν; Καὶ θὰ θελήσουν 
ἐπιτέλους κάποιοι κύριοι τοῦ Ὑ    πουργείου 
Ἐξωτερικῶν τῶν ΗΠΑ νὰ παύ   σουν νὰ ὑ  -
ποκινοῦν καὶ νὰ ὑποστηρίζουν ἕνα ψέμα;

�ὰ «ξωτικὰ»
στὸν 21ο αἰώνα!

Ὁ Δῆμος Τρικκαίων σὲ συνεργασία μὲ τὸ 
Ἐπιμελητήριο Τρικάλων διοργάνωσαν τὸν 
περασμένο Δεκέμβριο «μαγικὰ χριστού-
γεννα στὰ Τρίκαλα» μὲ προμετωπίδα τὸν 
τίτλο «Ὁ Μύλος τῶν ξωτικῶν»! Στὸ σχετικὸ 
διαφημιστικὸ ἔντυπό τους διαβάζουμε: 

«Φέτος ἡ περίοδος τῶν χριστουγεννιά-
τικων ἑορτῶν βρίσκει τὸν Ἁι-Βασίλη καὶ 
τὰ ξωτικά του στὴν πανέμορφη πόλη τῶν 
Τρικάλων. Ἐπέλεξαν ἕνα μαγικὸ σημεῖο... 
τὸν παλιὸ ‘‘Μύλο Ματσόπουλου’’, γιὰ νὰ 
τὸν μεταμορφώσουν σὲ ‘‘Μύλο τῶν Ξω-
τικῶν’’. Ἐδῶ ἐγκατέστησαν τὸ μεγαλύτε-
ρο ἐργοστάσιο παραγωγῆς παιχνιδιῶν, 
χαρᾶς, δημιουργίας, ἐλπίδας καὶ γλυκῶν 
χριστουγεννιάτικων τοπικῶν γεύσεων. Οἱ 
πρωταγωνιστὲς τοῦ παραμυθιοῦ ἐργάζον-
ται σκληρὰ καὶ προετοιμάζονται, γιὰ νὰ 
πραγματοποιήσουν ὅσες περισσότερες 
εὐχὲς μικρῶν καὶ μεγάλων. Στόχος εἶναι 
νὰ σκορπίσουν καὶ πάλι τὰ χαμόγελα, ποὺ 
τόσο μὰ τόσο μᾶς ἔχουν λείψει. (...) Ὁ Ἁι-
Βασίλης καὶ τὰ ξωτικὰ γιὰ πρώτη φορὰ 
μοιράζονται μαζί μας τὰ πολὺ καλὰ κρυμ-
μένα μαγικὰ μυστικὰ τῆς ἐπιτυχημένης 
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ὅλα αὐτὰ τὰ χρόνια ἀποστολῆς τους».
Ἔκπληξη, ἀπογοήτευση ἀλλὰ καὶ ἱερὴ 

ἀ  γανάκτηση αἰσθάνεται κάθε Ἕλληνας 
ποὺ σέβεται τὸν Χριστὸ καὶ τὴν Ἑλλάδα γιὰ 
τὰ ἀποκυήματα τῆς νοσηρῆς φαντασίας τῶν 
μάγων τῆς ἐποχῆς μας. Αὐτοὶ τώρα μὲ θρα-
σύτητα γκρεμίζουν ὅ,τι ἔχει ἀπομείνει ἀκό-
μη ὄρθιο ἀπὸ τὰ ἁγνὰ ἤθη καὶ ἔθιμα τοῦ τα-
λαιπωρούμενου λαοῦ μας, προσπαθώντας 
νὰ ἰσοπεδώσουν τὰ αἰωνόβια ἰδανικὰ τῆς 
ἑλληνορθόδοξης παραδόσεώς μας. Ἡ πολ-
λαπλὴ κρίση ποὺ βιώνουμε τὸν τελευταῖο 
καιρὸ δὲν μπορεῖ νὰ ἀντιμετωπισθεῖ ἀποτε-
λεσματικά, ἂν δὲν λάβουμε ἀντίδοτα πνευ-
ματικῆς φύσεως ποὺ θὰ στηρίξουν τὴν πί-
στη καὶ τὴν ἐλπίδα μας στὸν παντοκράτο-
ρα Θεό. Λοιπὸν ὅσοι ἀγαποῦμε εἰλικρινὰ τὴ 
 χειμαζόμενη πατρίδα μας, πρέπει νὰ κατα-
δικάσουμε τὰ εἰδωλολατρικὰ κατάλοιπα τῆς 
μαγείας καὶ νὰ ἀγωνισθοῦμε μὲ κάθε νόμι-
μο τρόπο, ὥστε νὰ μὴν ἐπαναληφθοῦν στὸ 
μέλλον τέτοια ἢ παρόμοια καμώματα τῶν 
σύγχρονων «κουλτουριάρηδων»!

 
;βρις κατὰ τοῦ Θεοῦ,

πρόκληση κατὰ τοῦ ἀνθρώπου
Ἡ ἀπόκτηση ἀκίνητης περιουσίας εἶναι δι-

καίωμα κάθε ἀνθρώπου. Ὅταν ὅμως αὐτὴ γί-
νεται κατὰ τρόπο προκλητικὸ καὶ μάλιστα σὲ 
καιροὺς ἀπελπιστικῆς οἰκονομικῆς ἀνέχειας 
τῶν συνανθρώπων μας, τὸ  πράγμα καταντᾶ 
ὄχι ἁπλῶς πρόκληση ἀλλὰ καὶ ἐνέργεια κα-
θαρὰ καὶ ἔντονα πλεονεκτική. Αὐτὸ συμβαί-
νει δυστυχῶς σήμερα μὲ ὁρισμένους Ἕλλη-
νες, ποὺ ἀγοράζουν πανάκριβα ἀκίνητα στὸ 
Λονδίνο. Οἱ «Κυριακάτικοι Τάϊμς» (‘‘Sunday 
Times’’) τοῦ Λονδίνου τῆς 23-10-2011 ὑπὸ 
τὸν τίτλο «Ἡ ὀδύσσεια τῶν Ἑλλήνων μὲ τὰ 
σπίτια στὸ Ἡνωμένο Βασίλειο» ἀναφέρει 
ὅτι «ἡ ἰσχυρὴ παρουσία τῶν Ἑλλήνων στὴν 
ἀγορὰ ἀκινήτων τοῦ Λονδίνου ἔχει συντελέ-
σει στὸ νὰ αὐξάνονται οἱ τιμὲς τῶν ἀκινήτων, 
ἰδιαιτέρως στὰ ἀκίνητα ἀξίας πάνω ἀπὸ τρία 

ἑκατομμύρια λίρες ἕκαστο. Ὁ ἐκπρόσωπος 
μεγάλου μεσιτικοῦ γραφείου τοῦ Λονδίνου 
δήλωσε ὅτι σύμφωνα μὲ τοὺς ὑπολογισμοὺς 
στὸν τελευταῖο χρόνο Ἕλληνες ἀγόρασαν 
ἀκίνητα στὸ Λονδίνο συνολικῆς ἀξίας 250 
ἑκατ. λιρῶν. ‘‘Πέρυσι Ἕλληνες εἶχαν ἀγορά-
σει τριάντα ἀκριβὰ ἀκίνητα στὶς ἀκριβὲς πε-
ριοχὲς τοῦ Λονδίνου, φέτος μέχρι στιγμῆς 
ἔχουν ἀγοράσει πενήντα τέτοια ἀκίνητα’’, 
δήλωσε ὁ ἐκπρόσωπος. ‘‘Οἱ Ἕλληνες ἄρχι-
σαν νὰ ἀγοράζουν ἀπὸ τότε ποὺ ξέσπασε ἡ 
οἰκονομικὴ κρίση. Πιστεύουν ὅτι τὰ χρήμα-
τά τους στὶς ἑλληνικὲς τράπεζες εἶναι εὐάλω-
τα, ἐνῶ θεωροῦν τὸ Λονδίνο ἀσφαλῆ τόπο 
νὰ ἐπενδύσουν τὰ χρήματά τους» («Ἑστία» 
24-10-2011).

Στὰ δύσκολα χρόνια τῆς ζωῆς αὐτοῦ τοῦ 
τόπου οἱ Ἕλληνες τοῦ ἐξωτερικοῦ μὲ κορυ-
φαίους τοὺς μεγάλους εὐεργέτες τοῦ ἔθνους 
βοηθοῦσαν γενναῖα τὴν πατρίδα τους. Σήμε-
ρα οἱ Ἕλληνες πλούσιοι ἀντὶ νὰ ἐπενδύσουν 
σὲ ἐπιχειρήσεις τὰ κεφάλαιά τους στὴν Ἑλλά-
δα γιὰ ν’ ἀρχίσει μιὰ ἀνάπτυξη στὸν τόπο 
μας, ποὺ μαστίζεται ἀπὸ ἀνεργία πάνω ἀπὸ 
17% καὶ οἱ νέοι φεύγουν στὸ ἐξωτερικὸ πρὸς 
ἀναζήτηση ἐργασίας, ἐπενδύουν στὸ ἐξωτε-
ρικὸ τὰ κεφάλαιά τους. Αὐτὸ δὲν εἶναι ἀπλῶς 
κίνηση ποὺ φανερώνει ἀκόρεστη πλεονεξία, 
εἶναι ἁμαρτία καὶ πράξη ἔσχατης ἀστοργί-
ας καὶ πρόκληση στὸ λαό μας, ὅταν μάλι-
στα ἄστεγοι ἀδελφοί μας πεθαίνουν ἀπὸ τὸ 
κρύο στὰ παγκάκια. Ὅλοι αὐτοὶ ὅμως, ποὺ 
προκαλοῦν μὲ τὴν ἄστοργη συμπεριφορά 
τους, ἂς ἀκούσουν τὸν λόγο τοῦ προφήτη: 
«Οὐαὶ οἱ συνάπτοντες οἰκίαν πρὸς οἰκίαν καὶ 
ἀγρὸν πρὸς ἀγρὸν ἐγγίζοντες (...). Μή (=μή-
πως θά) οἰκήσετε μόνοι ἐπὶ τῆς γῆς;» (Ἡσ. ε΄ 
8). Ταλανίζει ὁ θεόπνευστος Ἡσαΐας ὅσους 
ἐπεκ τείνουν τὴν ἀκίνητη περιουσία τους κι-
νούμενοι ἀπὸ πλεονεκτικὴ καὶ ἀχόρταγη 
διάθεση· σὰν νὰ μὴν εἶχαν νὰ κάνουν κάτι 
ἄλλο καὶ σὰν νὰ πρόκειται νὰ ζήσουν αἰώ-
νια ἐδῶ καὶ νὰ μείνουν οἱ μόνοι κάτοικοι τῆς 
γῆς. Ἡ  κίνηση αὐτὴ καταντᾶ μάλιστα καὶ 
ὕβρις κατὰ τοῦ ἁγίου Θεοῦ καὶ τοῦ λογικοῦ 
πλάσματός του, τοῦ ἀνθρώπου, ὅταν γίνεται 
κάτω ἀπὸ τὶς συνθῆκες ποὺ περνᾶ σήμερα 
ἡ χώρα μας.



Λίγες μόνο ὧρες μᾶς χωρίζουν ἀπὸ 
τὴ Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Μιὰ περίο-
δο εὐ  λογημένη, κατὰ τὴν ὁποία ἡ ἁγία 
μας Ἐκκλησία μᾶς καλεῖ σὲ ἐντονότερο 
πνευμα  τικὸ ἀγώνα. «Ἔφθασε καιρός, ἡ 
τῶν πνευματικῶν ἀγώνων ἀρχή», ψάλα-
με σήμερα στὸν Ὄρθρο. Τώρα εἶναι ὁ κα-
ταλληλότερος καιρὸς νὰ καταπολεμήσου-
με τὰ πάθη μας καὶ νὰ ἀπαλλαγοῦμε ἀπὸ 
ἁμαρτωλὲς συνήθειες, ποὺ ἔχουν κατα-
στρεπτικὲς συνέπειες γιὰ τὴ ζωή μας. 

Μία ἀπὸ αὐτὲς τὶς ἁμαρτωλὲς συνήθει-
ες, τὴν κατάκριση, μᾶς ὑπενθυμίζει τὸ ση-
μερινὸ ἀποστολικὸ ἀνάγνωσμα. Σ’ αὐτὸ 
ὁ ἀπόστολος Παῦλος ἀπευθύνεται μὲ 
αὐστηρὸ τόνο σὲ ὅποιον ἀσχολεῖται μὲ 
τοὺς ἄλλους καὶ τοὺς κατακρίνει. «Σὺ τίς εἶ 
ὁ κρίνων ἀλλότριον οἰκέτην;». Ποιὸς εἶσαι 
ἐσὺ ποὺ κατακρίνεις ξένο δοῦλο;... ἐρωτᾶ 

ὁ ἅγιος Ἀπόστολος. Μᾶς δίνεται λοιπὸν ἡ 
ἀφορμὴ νὰ ἀναφέρουμε τρεῖς βασικοὺς 
λόγους, γιὰ τοὺς ὁποίους ποτὲ δὲν πρέπει 
νὰ κατακρίνουμε. 

1. �όνος �ριτὴς ὁ Θεὸς
Ὁ πρῶτος καὶ κυριότερος λόγος εἶναι ὅτι 

τὸ δικαίωμα τῆς κρίσεως ἀνήκει ἀποκλει-
στικὰ στὸν Θεό. Ἕνας εἶναι ὁ Νομοθέτης, 
ἕνας εἶναι καὶ ὁ Κριτής, ὁ Θεός! Ὁ οὐράνι-
ος Πατέρας «τὴν κρίσιν πᾶσαν δέδωκε τῷ 
υἱῷ» (Ἰω. ε΄ 22), δηλαδὴ τὸ ἔργο τοῦ κριτοῦ 
τὸ ἔδωσε στὸν Υἱό του ποὺ ἔγινε ἄνθρω-
πος. Μόνο ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς ἔχει 
τὴν ἐξουσία νὰ κρίνει. «Σὺ τίς εἶ ὁ  κρίνων 
ἀλλότριον οἰκέτην;». Ποιὸς εἶσαι ἐσὺ λοι-
πὸν ποὺ προτρέχεις καὶ ἁρπάζεις ἐξουσία 
ποὺ δὲν σοῦ ἀνήκει; Πῶς τολμᾶς καὶ κατα-
κρίνεις τὸν ἀδελφό σου; Εἶναι δοῦλος τοῦ 

«Σὺ τDς εἶ ὁ κρDνων ἀλλFτριον οἰκGτην;»

Πορφυρίου Γάζης,
Φωτεινῆς Σαμαρείτιδος
Ἦχος δ΄ -  Ἑωθινὸν Δ΄

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Ρωμ. ιγ΄ 11 - ιδ΄ 4
ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ
Ματθ. ς΄ 14-21

ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
(Τῆς Τυροφάγου)

δελφοί, νῦν ἐγγύτερον ἡμῶν ἡ σωτηρία ἢ ὅτε ἐπιστεύσαμεν. ἡ νὺξ προέκο ψεν, 
ἡ δὲ ἡμέρα ἤγγικεν. ἀποθώμεθα οὖν τὰ ἔργα τοῦ σκότους καὶ ἐνδυσώ με   θα 
τὰ ὅπλα τοῦ φωτός. ὡς ἐν ἡμέρᾳ εὐσχημόνως περιπατήσωμεν, μὴ κώ μοις καὶ 

μέθαις, μὴ κοίταις καὶ ἀσελγείαις, μὴ ἔριδι καὶ ζήλῳ, ἀλλ᾿ ἐνδύσασθε τὸν Κύρι-
ον ᾿Ιησοῦν Χριστόν, καὶ τῆς σαρκὸς πρόνοιαν μὴ ποιεῖσθε εἰς ἐπιθυμίας. Τὸν δὲ 
ἀσθενοῦντα τῇ πίστει προσλαμβάνεσθε, μὴ εἰς διακρίσεις διαλογισμῶν. ὃς μὲν πι-
στεύει φαγεῖν πάντα, ὁ δὲ ἀσθενῶν λάχανα ἐσθίει. ὁ ἐσθίων τὸν μὴ ἐσθίοντα μὴ 
ἐξουθενείτω, καὶ ὁ μὴ ἐσθίων τὸν ἐσθίοντα μὴ κρινέτω· ὁ Θεὸς γὰρ αὐτὸν προσ-
ελάβετο. σὺ τίς εἶ ὁ κρίνων ἀλλότριον οἰκέτην; τῷ ἰδίῳ Κυρίῳ στήκει ἢ πίπτει· 
σταθήσεται δέ· δυνατὸς γάρ ἐστιν ὁ Θεὸς στῆσαι αὐτόν.

ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ� �Π�Σ��Λ�Σ� �Π�Σ��Λ�Σ
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Θεοῦ, ὄχι δικός σου, καὶ γι’ αὐτὸ μόνο ὁ 
Θεὸς ἔχει δικαίωμα νὰ τὸν ἐλέγξει. 

Ἐξάλλου μόνο ὁ Θεὸς μπορεῖ νὰ κρίνει 
τέλεια καὶ ἀντικειμενικά, διότι μόνο Αὐτὸς 
γνωρίζει ὄχι μόνο τὸ σύνολο τῶν πράξεων 
καὶ τῶν ἐνεργειῶν κάθε ἀνθρώπου ἀλλὰ 
καὶ τὰ βάθη τῆς ψυχῆς του, τὰ κίνητρα καὶ 
τὶς ἐπιδιώξεις του. Ἐμεῖς σπεύδουμε νὰ 
ἐκ φέρουμε κρίσεις γιὰ τοὺς ἄλλους χωρὶς 
νὰ γνωρίζουμε τὶς συνθῆκες κάτω ἀπὸ τὶς 
ὁποῖες ἐνήργησαν καί, τὸ σπουδαιότερο, 
χωρὶς νὰ γνωρίζουμε ἂν τυχὸν μετανόη-
σαν. Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ ὅμως τοὺς ἀδι-
κοῦμε κατάφωρα. Ἂς εἴμαστε λοιπὸν πολὺ 
ἐπιφυλακτικοὶ σὲ ὅσα ἀκοῦμε καὶ βλέπου-
με κι ἂς ἀφήνουμε τὴν κρίση στὸν δίκαιο 
καὶ φιλάνθρωπο Κριτή.

 2. Διώχνει τὴν ἀγάπη
Ἕνας δεύτερος λόγος γιὰ τὸν ὁποῖο ὀ  -

φεί λουμε νὰ ἀποφεύγουμε τὴν  κατάκριση 
εἶναι τὸ γεγονὸς ὅτι τὸ ὀλέθριο αὐτὸ πά -
θος ἐξορίζει τὴν ἀγάπη ἀπὸ τὴ ζωή μας. Ἡ 
κατάκριση πυροδοτεῖ τὸ μίσος καὶ τὸν φθό-
νο ἐναντίον τῶν ἀδελφῶν μας καὶ πλήτ τει 
καίρια τὶς σχέσεις μας μαζί τους. Ἀκόμα κι 
αὐτὸ ποὺ ὀνομάζεται «κουτσομπολιό», 
ὅ    σο ἁπλὸ κι ἀθῶο κι ἂν  φαίνεται, μπορεῖ 
νὰ γίνει βόμβα στὰ θεμέλια μιᾶς φιλίας ἢ 
συνεργασίας ἐτῶν. Εἶναι μικρὴ ἡ κοινωνία 
μας καὶ τὰ λόγια μεταφέρονται πολὺ εὔκο-
λα. Ἂν λοιπὸν σχολιάζουμε τοὺς ἄλλους, 
αὐτὸ σύντομα θὰ μαθευτεῖ καὶ τότε θὰ 
κλονιστεῖ ἡ ἐμπιστοσύνη τους ἀπέ ν αντί 
μας. Πολὺ περισσότερο, ἂν ἀδικοῦμε
τοὺς ἄλλους μὲ τὴν κρίση μας, τότε αὐτοὶ 
πληγώνονται καὶ ἐπέρχεται ρῆγμα στὶς 
σχέσεις μας. Δὲν εἶναι ὑπερβολὴ νὰ ποῦ-
με ὅτι ἡ κατάκριση ἰσοδυναμεῖ μὲ φόνο! 
 Σκο τώνει τὸν συνάνθρωπο‧ τόν ἐξουθενώ -
νει. Ὁ ἱερὸς  Χρυσόστομος λέει ὅτι αὐτοὶ 
ποὺ κατακρίνουν, ἀκόμη κι ἂν νηστεύουν, 
στὴν πραγματικότητα ἔ χουν καταργήσει 
τὴ νηστεία, διότι μὲ τὴν κα   τά κριση τρῶνε 
τὶς σάρκες τῶν ἀδελφῶν τους.

3. Kπογραφὴ τῆς καταδίκης μας
Ὁ τρίτος καὶ τελευταῖος λόγος, ποὺ πρέ-

πει νὰ μᾶς κάμει νὰ ἀπαλλαγοῦμε ὁρι-
στικὰ ἀπὸ τὴν κατάκριση, εἶναι τὸ ὅτι αὐτὴ 
μᾶς ὁδηγεῖ μὲ μαθηματικὴ ἀκρίβεια στὴν 
αἰώνια καταδίκη μας. Ὁ Κύριός μας τὸ εἶ-
πε σαφῶς: «Μὴ κρίνετε, ἵνα μὴ κριθῆτε», 
(Ματθ. ζ΄ 1). Βέβαια ὅταν λέει «μὴ κρίνε-
τε», δὲν μᾶς ἀρνεῖται τὸ δικαίωμα νὰ κρί-
νουμε καὶ νὰ ἐκφέρουμε γνώμη, νὰ ἀξιο-
λογοῦμε πρόσωπα καὶ καταστάσεις καὶ 
νὰ ρυθμίζουμε ἀναλόγως τὴν πορεία μας.
Ἔχουμε δικαίωμα νὰ σκεπτόμαστε καὶ νὰ 
κρίνουμε, ὄχι ὅμως νὰ δικάζουμε καὶ νὰ
καταδικάζουμε τοὺς ἄλλους, γιατὶ μὲ τὸ ἴ  -
διο μέτρο ποὺ ἐμεῖς κρίνουμε τοὺς ἄλ λους, 
μὲ αὐτὸ τὸ μέτρο θὰ κριθοῦμε κι ἐ   μεῖς ἀπὸ 
τὸν Θεό (Ματθ. ζ΄ 2). Ἂν λοιπὸν τοὺς κα-
ταδικάσουμε, θὰ καταδικαστοῦμε κι ἐμεῖς 
ἀπὸ τὸν Θεό, διότι κατακρίνοντας τοὺς 
ἄλ     λους οὐσιαστικὰ ὑπογράφουμε τὴ δική 
μας καταδίκη!

❁  ❁  ❁
Εἶναι καιρὸς νὰ συνειδητοποιήσουμε 

πό σο βαρὺ ἁμάρτημα εἶναι ἡ κατάκριση, 
ἡ ὁποία σὰν ἐπιδημία ἐξαπλώνεται κυρί-
ως μετα ξὺ τῶν χριστιανῶν. Ὅταν κατακρί-
νουμε, ἁρπάζουμε θεία ἐξουσία, καταρ-
γοῦμε τὴν ἀγάπη καὶ τελικὰ ὑπογράφου-
με τὴν καταδίκη μας! 

Δὲν εἶναι τυχαῖο ὅτι ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία 
στὴ γνωστὴ προσευχὴ «Κύριε καὶ Δέσπο-
τα τῆς ζωῆς μου...», ποὺ χρησιμοποιεῖ κα-
θημερινὰ στὶς Ἀκολουθίες τῆς Μεγάλης 
Τεσσαρακοστῆς, περιλαμβάνει καὶ εἰδικὸ 
αἴτημα, γιὰ νὰ μᾶς δώσει ὁ Θεὸς τὸ χάρι-
σμα νὰ βλέπουμε τὰ δικά μας ἁμαρτήματα 
καὶ νὰ μὴν κατακρίνουμε τοὺς ἀδελφούς 
μας. Ἂς ἀγωνιστοῦμε λοιπὸν εἰδικὰ αὐτὴν 
τὴν κατανυκτικὴ περίοδο νὰ ἀπαλλαγοῦμε 
ἀπὸ τὸ καταστρεπτικὸ πάθος τῆς κατακρί-
σεως. Ἂς εἴμαστε ἐπιεικεῖς μὲ τοὺς ἄλλους, 
γιὰ νὰ γίνει κι ὁ Θεὸς ἐπιεικὴς μαζί μας καὶ 
νὰ βροῦμε ἔλεος κοντά του «ἐν ἡμέρᾳ κρί-
σεως».



(16 Φεβρουαρίου)

Ἡ ἁγία Μαρία ἡ νέαἩ ἁγία Μαρία ἡ νέα
ἡ ἐν Βιζύῃ τῆς Θράκηςἡ ἐν Βιζύῃ τῆς Θράκης

Η  ὁσία Μαρία ἡ νέα ἔζησε στὰ χρό-
νια τοῦ Βασιλείου τοῦ Α΄ τοῦ Μακε-
δόνος (875-886) στὴν Κωνσταν-

τινούπολη. Καταγόταν ἀπὸ πλούσια 
καὶ εὐγενικὴ ἀρμενικὴ οἰκογένεια. Ὅταν 
πέθανε ὁ πατέρας της, νυμφεύθηκε τὸν 
Νικηφόρο, ἄνδρα πολὺ ἔξυπνο στὰ δι-
οικητικὰ καὶ πολὺ γενναῖο στὸ φρόνη-
μα. Τὰ οἰκογενειακά της καθήκοντα ἡ 
Μαρία τὰ ἀσκοῦσε μὲ ὑποδειγματικὸ 
καὶ θεάρεστο τρόπο. Ἦταν ἡ ταπεινή, ἡ 
προσευχομένη καὶ ἡ πρόσχαρη γυναί-
κα. Μὲ τὴν πραότητά της συγκρατοῦσε 
τὶς ἐξάψεις τοῦ συζύγου της καὶ μὲ τὴν 
ἀγάπη της ζέσταινε τὶς πονεμένες καρ-
διὲς τῶν συνανθρώπων της. Σκόρπιζε 
στοὺς πτωχοὺς πλούσιες ἐλεημοσύνες 
καὶ τοὺς συνόδευε πάντα μὲ τὶς θερμὲς 
προσευχές της.

Ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς δοκίμα-
σε τὸ ζεῦγος αὐτὸ μὲ τὸ θάνατο τοῦ 
μικροῦ τους πεντάχρονου παιδιοῦ. Ἡ 
πιστὴ μητέρα ἤπιε τὸ πικρὸ αὐτὸ πο-
τήρι ἀγόγγυστα ἐπαναλαμβάνοντας 
τοῦ Ἰὼβ τὰ αἰώνια λόγια: «Ὡς τῷ Κυρίῳ 
ἔδοξεν, οὕτω καὶ ἐγένετο· εἴη τὸ ὄνομα 
Κυρίου εὐλογημένον» (βλ. Ἰὼβ α΄ 21).

Κατὰ τὸ ἔτος 824 ἡ Βυζαντινὴ Αὐτο-
κρατορία βρέθηκε σὲ πόλεμο μὲ τοὺς 
Βουλγάρους. Στὸν δραστήριο καὶ εὐ-
φυὴ Νικηφόρο ἀνατέθηκε ἡ διοίκηση 

τῆς Βιζύης στὴ Θράκη. Στὸ νέο αὐτὸ 
τόπο τὸν ἀκολούθησε καὶ ἡ πιστὴ σύ-
ζυγός του Μαρία. Καὶ ἐδῶ συνέχισε ἡ 
εὐσεβὴς καὶ θεοφιλὴς αὐτὴ ψυχὴ νὰ 
λατρεύει μὲ ἀφοσίωση τὸν Θεό, νὰ 
προσεύχεται μὲ πίστη καὶ νὰ εὐεργετεῖ 
κάθε πονεμένο ἄνθρωπο. Στὴν καρδιὰ 
τῆς Μαρίας ὅλοι χωροῦσαν. Ὑπηρέ-
τες τοῦ σπιτιοῦ, πτωχοὶ καὶ ξένοι, γνω-
στοὶ καὶ ἄγνωστοι ἦταν γι’ αὐτὴν οἱ πιὸ 
προσφιλεῖς της φίλοι. Ὅλοι «ὡς ἀδελ-
φοὶ τοῦ Κυρίου» ἔπρεπε νὰ τιμηθοῦν 
καὶ νὰ ἐξυπηρετηθοῦν σὲ κάθε τους 
ἀνάγκη μὲ ἁπλοχεριὰ καὶ ἀνιδιοτέλεια.

Πολλὲς φορὲς φιλοξένησε ἱερωμέ-
νους, κληρικοὺς καὶ μοναχούς, πρὸς 
τοὺς ὁποίους ἔτρεφε ἰδιαίτερη εὐλά-
βεια. Ἄκουε μὲ πολλὴ συγκίνηση καὶ 
εὐγνωμοσύνη τὶς πατρικὲς ὁδηγίες καὶ 
συμβουλές τους καὶ τοὺς ἀποκαλοῦσε 
«ἀγγέλους τοῦ Θεοῦ».

Τὶς πιὸ γλυκὲς ὧρες τὶς ἀπολάμβανε 
ἡ Μαρία στὸ δωμάτιό της μὲ τὴν προσ-
ευχή της καὶ τὴν ἐπικοινωνία της μὲ τὸν 
Θεό.

Ὅμως κάθε πνευματικὴ χαρὰ καὶ γλυ-
κύτητα δοκιμάζεται ἀπὸ τὸν πανάγαθο 
καὶ στοργικὸ Πατέρα μας. Ὁ Ἴδιος μᾶς 
βεβαίωσε πὼς «διὰ πολλῶν θλίψεων 
δεῖ ἡμᾶς εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ 
Θεοῦ» (βλ. Πράξ. ιδ΄ 22). Ἡ νέα δοκι-
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μασία ἦταν καὶ πάλι θάνατος. Ὁ Κύριος 
θέλησε καὶ πῆρε κοντά του τὸν δεύτε-
ρο γυιό τους, γιὰ νὰ τὸν ἀσφαλίσει ἀπὸ 
τὴν κακία τοῦ κόσμου.

Στὴ νέα αὐτὴ δοκιμασία ἡ πιστὴ μη-
τέρα Μαρία ἀρίστευσε καὶ πάλι. Ἔσφι-
ξε τὴν καρδιά της, κοίταξε ψηλὰ στὸν 
οὐρανὸ καὶ μὲ βουρκωμένα μάτια εἶ-
πε: «Θεέ μου, ὅ,τι θέλεις Ἐσύ! Σ’ εὐχα-
ριστῶ, ὅ,τι θέλεις Ἐσὺ νὰ γίνεται! Ξέ-
ρεις Ἐσύ».

Ὁ Κύριος εὐλόγησε καὶ ἄμειψε τὴ θε-
άρεστη καὶ πιστὴ διαγωγὴ τοῦ Νικηφό-
ρου καὶ τῆς Μαρίας. Σύντομα ἔφεραν 
στὸν κόσμο χαριτωμένα δίδυμα, ποὺ 
ἐπρόκειτο τὸ ἕνα νὰ βαδίσει τὸ δρόμο 
τῆς μοναχικῆς πολιτείας καὶ τὸ ἄλλο νὰ 
σταδιοδρομήσει στὸν Στρατό.

Ὅμως σ’ αὐτὴ τὴν τόσο εὐτυχισμένη 
στιγμὴ τοῦ ζεύγους ἦλθε καὶ πάλι ἕνας 
νέος πειρασμὸς νὰ δημιουργήσει καί-
ριο πλῆγμα στὴ συζυγικὴ ἑνότητα καὶ 
νὰ λάμψει ἡ ὁσιότητα τῆς Μαρίας.

Συγγενεῖς τοῦ συζύγου τῆς Μαρίας τὴ 
διέβαλαν στὸν ἄνδρα της ὅτι τὸν εἶχε 
ἀπατήσει. Αὐτὸ δὲν τὸ ἄντεξε ὁ Νικη-
φόρος. Γι’ αὐτὸ ἔξαλλος ἀπὸ θυμὸ καὶ 
ὀργή, χωρὶς νὰ ἐξετάσει τὶς κατηγορί-
ες καὶ παρὰ τὰ δάκρυα τῆς γυναίκας 
του, ποὺ τὸν διαβεβαίωνε ἐνώπιον τοῦ 
Θεοῦ ὅτι εἶναι ἀθώα, ὅρμησε πάνω της 
καὶ ἀφοῦ τὴν ἅρπαξε ἀπὸ τὰ μαλλιά, 
τὴν κτύπησε βίαια μὲ θανάσιμα χτυπή-
ματα. Ἀμέσως ἔτρεξαν ἄνθρωποι τοῦ 
σπιτιοῦ γιὰ βοήθεια. Ὅμως ἦταν ἀργά. 
Ἡ Μαρία βαριὰ τραυματισμένη δὲν ἄν-
τεξε. Μετὰ ἀπὸ δύο ἡμέρες ὑπέκυψε 
στὶς πληγὲς καὶ πέθανε!

Κατὰ τὴν ἑτοιμασία τῆς νεκρικῆς της 
σοροῦ μιὰ ἀνεξήγητη λεπτὴ εὐωδία 
πλημμύρισε τὰ πάντα. Ὁ δικαιοκρίτης 
Κύριος φανέρωσε μὲ τὸ δικό του τρόπο 
τὴν εὐαρέσκειά του γιὰ τὴν ἐκλεκτή, τὴν 
ἀκέραιη καὶ πιστὴ δούλη του Μαρία. 

Μιὰ ὁσία καὶ καθαρὴ ψυχή, μιὰ πιστὴ 
σύζυγος πέταξε στὴν οὐράνια κατοικία 
της μὲ δόξα πολλή. Τὰ πολυτελή της 
ἐνδύματα καὶ τὰ χρυσαφικά της ὅλα τὰ 
εἶχε πουλήσει γιὰ νὰ ἀνακουφίσει πτω-
χούς, νὰ ἐξαγοράσει αἰχμαλώτους καὶ 
νὰ ἐξωραΐσει ναούς, τοὺς ναοὺς τοῦ 
Κυρίου της!

Μετὰ τὴν κοίμηση τῆς ἁγίας Μαρίας 
ἔγιναν πολλὰ θαύματα. Δαιμονισμένος 
ἐλευθερώθηκε ἀπὸ τὸ πονηρὸ πνεῦμα 
ποὺ τὸν μάστιζε. Καὶ πλῆθος ἀσθενῶν 
βρῆκαν τὴ θεραπεία τους μὲ τὶς πρε-
σβεῖες τῆς ὁσίας Μαρίας.

Βαθιὰ συντετριμμένος ὁ σύζυγός της 
Νικηφόρος ζήτησε τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ 
γιὰ τὸ μεγάλο του ἁμάρτημα καὶ μετα-
νοημένος ὕψωσε περικαλλὴ ναὸ μὲ τὸ 
τίμιο λείψανο τῆς συζύγου του.

Ὁ τσάρος τῶν Βουλγάρων Συμεὼν 
ὅταν κατέλαβε τὴ Βιζύη προσπάθησε 
νὰ συλήσει τὸν τάφο τῆς Ἁγίας, ἀλλὰ 
μιὰ παράδοξη φλόγα ποὺ ξεπήδησε 
ἀπὸ μέσα τὸν τρόμαξε καὶ τὸν ἐμπόδι-
σε ἀπὸ τὴν ἱεροσυλία. Γι’ αὐτὸ δὲν τόλ-
μησε νὰ τὸν βεβηλώσει καὶ τὸν ἄφησε 
ἄθικτο. 

Ἡ ὁσία Μαρία ἡ νέα μὲ τὴν ὑπομονε-
τικὴ ζωή της μᾶς ἔδειξε πὼς ὁ  δρόμος 
ποὺ ὁδηγεῖ στὴ δόξα τοῦ οὐρανοῦ εἶ  ναι 
δύσβατος. Ἔχει πολὺ πόνο καὶ κό πο. 
Γιὰ τὸν καθένα ὁ πανοικτίρμων Κύ ριος 
ἀνάλογα μὲ τὶς ἀντοχές του στέλ νει θλί-
ψεις «εἰς τὸ μεταλαβεῖν τῆς ἁ   γιότητος 
αὐτοῦ» (Ἑβρ. ιβ΄ 10).

Ἂς μὴν ἀποκάμνουμε! Ἂς δεχόμαστε 
ταπεινὰ καὶ μὲ εὐχαριστία ὅ,τι στέλνει 
ὁ πανάγαθος Κύριος. Καὶ μὲ πίστη καὶ 
ὑπομονὴ νὰ ἀγωνιζόμαστε. Ἔτσι θὰ νι-
κοῦμε πάντοτε μὲ τὴ χάρη τοῦ Κυρίου 
καὶ τὶς πρεσ βεῖες τῶν Ἁγίων μας.

Ὁσία Μαρία, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν!



Μὴν πάει ὁ νοῦς σας μόνο στὸν 
καρκίνο καὶ στὶς διάφορες καρδιο-
πάθειες, ποὺ δίνουν καὶ παίρνουν 

στὶς μέρες μας. Οὔτε στοὺς  ρευματισμοὺς 
καὶ στὰ ἀρθριτικά, ἀπὸ τὰ ὁποῖα ὑπο-
φέρουν ὅλοι σχεδὸν οἱ ἡλικιωμένοι.

Ἡ ἀρρώστια γιὰ τὴν ὁποία θὰ κάνου-
με λόγο στὸ ἄρθρο μας εἶναι παγκόσμια. 
Προσβάλλει ἀνθρώπους κάθε φυλῆς καὶ 
χρώματος καὶ γλώσσας, ἀπὸ τὴ βρεφικὴ 
μέχρι καὶ τὴ γεροντικὴ ἡλικία.

Εἶναι ἀρρώστια δυσκολοθεράπευτη, 
διότι γεννιόμαστε ἔχοντας τὸ μικρόβιό 
της μέσα μας καὶ ἐκδηλώνεται ξαφνικά, 
μόλις παρουσιασθεῖ κάποια κατάλληλη 
εὐκαιρία.

Ὅπως εἶναι γνωστό, ἡ ἰατρικὴ ἐπιστή-
μη ὀνομάζεται ψυχοσωματικὴ  ἰατρική, 
διότι ὑπάρχει ἀλληλεξάρτηση μεταξὺ 
σώ ματος καὶ ψυχῆς καὶ ἡ ὑγεία ἢ ἡ ἀσθέ-
νεια τοῦ σώματος ἐπηρεάζει τὴν ψυχὴ 
καὶ ἀντιστρόφως. Αὐτὸ φαίνεται καὶ στὴν 
ἀρρώστια, γιὰ τὴν ὁποία ἀρχίσαμε νὰ 
γράφουμε. Αὐτὸς ποὺ πάσχει ἀπὸ αὐτὴ 
τὴν ἀσθένεια, ποὺ βασικὰ εἶναι ἐσωτερι-

κή, ψυχική, ὅταν τὸν κυριεύσει, κιτρινίζει 
ἀπὸ τὸ κακό του, λέει ὁ λαός μας. Ἀσπρί-
ζει τὸ πρόσωπό του. Ταλαιπωρεῖται ψυ-
χικά, χάνει τὴν εἰρήνη του καὶ ἐκδηλώνε-
ται αὐτὸ καὶ στὴν ὄψη του. Ἐπηρεάζεται 
δηλαδὴ καὶ τὸ σῶμα του.

Ἐπιπλέον κάτι παθαίνει καὶ ἡ ὅρασή 
του. Τὸ βλέμμα του δὲν εἶναι εὐθυτενές. 
Δὲν μπορεῖ νὰ δεῖ τὸν συνάνθρωπό του 
κατάματα. Χαμηλώνει τὸ βλέμμα του ἢ 
στρέφει ἀλλοῦ πρὸς ἄλλη κατεύθυνση 
τὰ μάτια του. 

Τὸ πολὺ χειρότερο, ἡ ἀρρώστια αὐτὴ 
ἐξασθενίζει, ἀδυνατίζει ἢ καὶ ἀχρηστεύει 
ἐντελῶς τὴν ἱκανότητα τοῦ ἀνθρώπου νὰ 
κρίνει ὀρθὰ καὶ ἀμερόληπτα. Μπορεῖ νὰ 
βλέπει κάτι ποὺ εἶναι ὡραῖο καὶ νὰ μὴν 
τοῦ ἀρέσει καὶ νὰ μὴν τὸ ἐπαινεῖ. Μπο-
ρεῖ νὰ ἀκούει κάτι τὸ ὁποῖο ἄλλοι θεω-
ροῦν εὐχάριστο καὶ ἀξιόλογο, καὶ αὐτὸς 
νὰ τὸ ὑποτιμᾶ τελείως, εἴτε σιωπηλὰ εἴτε 
φανερά.

Τὸ δὲ θλιβερότερο ἀπὸ ὅλα τὰ ἀποτε-
λέσματα αὐτῆς τῆς ἀρρώστιας εἶναι ὅτι 
δὲν μπορεῖ νὰ τὴν ἀποκαλύψει, νὰ πεῖ 

Ἡ πιὸ διαδεδομένη ἀρρώστια
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δη  λαδὴ σὲ κάποιον φίλο του ὅτι πάσχει 
ἀ      πὸ αὐτὴ καὶ νὰ ζητήσει τὴ βοήθειά του. 
Ντρέπεται νὰ φανερώσει τὴν κατάστασή 
του καὶ λιώνει μὲ τὸ πάθος του. Τὸ κρα-
τάει κρυμμένο μέσα του καὶ τὸν τρώει.

Ὑπάρχει κάτι ἐλεεινότερο ἀπὸ αὐτὸν 
τὸν ἄνθρωπο; ἐρωτᾶ ὁ ἱερὸς Χρυσό-
στομος. Εἶναι καλύτερα, ἔλεγε, νὰ ἔχεις 
μέσα σου ἕνα φίδι νὰ κυκλοφορεῖ στὰ 
σπλάχνα σου, παρὰ νὰ ἔχεις φθόνο 
στὴν ψυχή σου (ΕΠΕ 20, 70-72).

Αὐτὰ κάνει, ἀγαπητέ ἀναγνώστη, ὁ 
φθόνος. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἀρρώστια ποὺ ἀ -
να φέραμε στὸ ἄρθρο μας. Ἐξαιτίας της 
ἔχουν διαλυθεῖ φιλίες καὶ  οἰκογένειες, 
ἔχουν κλείσει ἑταιρεῖες καὶ σύλλογοι, ἔ  -
χουν χυθεῖ αἵματα, ἔχουν ἀποξενωθεῖ κι 
ἔγιναν ἐχθροὶ μεταξύ τους ἀδελφοί, ἔ  -
χουν μείνει μισοτελειωμένα κοινοτικὰ καὶ 
δημοτικὰ ἔργα, ἔχουν χαθεῖ ἐθνικὲς μά-
χες καὶ θρίαμβοι.

Μᾶς ἔχει μπολιάσει ὁ σατανὰς ἀπὸ τὸ 
προπατορικὸ ἁμάρτημα μ’ αὐτὸ τὸ μι-
κρόβιο καὶ τὸ κουβαλᾶμε μέσα μας ἀπὸ 
τὰ γεννοφάσκια μας. Καὶ βλέπετε  μόλις 
σὲ μιὰ οἰκογένεια ποὺ ἔχει ἕνα  βρέφος 
προστεθεῖ καὶ δεύτερο, ἀμέσως τὸ πρῶ-
το ἀρχίζει νὰ ζηλεύει, ἀκόμη καὶ νὰ φθο-
νεῖ τὸ δεύτερο. Ἀπὸ φθόνο δὲν ἔγινε καὶ 
ὁ πρῶτος φόνος καὶ μάλιστα ἀδελφοκτο-
νία στὴν ἱστορία τοῦ κόσμου;  Φθόνησε ὁ 
Κάϊν τὸν ἀδελφό του τὸν Ἄβελ καὶ τὸν φό-
νευσε. Καὶ γιατί τὸν φθόνησε καὶ τὸν φό-
νευσε; Διότι ὁ Θεὸς ἔκρινε καλύτερη τὴ 
θυσία τοῦ Ἄβελ ἀπὸ τὴ δική του. Ἀντὶ νὰ 
διδαχθεῖ καὶ νὰ  παραδειγματισθεῖ καὶ νὰ 
προσφέρει ἄλλοτε καλὲς  θυσίες, αὐτὸς 
σκοτίστηκε ἀπὸ τὸν φθόνο καὶ προχώ-
ρησε στὸν φόνο. Τί ἔκανε  πρά γματι ὁ 
σατανὰς μὲ τὴν εἰσβολή του στὴ ζωή τῶν 
Πρωτοπλάστων! (βλ. Γεν. δ΄ 1-16).

Χρειάζεται προσοχή, διότι ὅλοι μπορεῖ 
νὰ προσβληθοῦμε ἀπὸ τὴν ἀρρώστια 
αὐτή. Ὁ φθόνος ξεκινάει ἀπὸ τὴ ζήλεια. 
Εἶναι τὸ ἀποκορύφωμα, ἡ κατάληξη τῆς 

ζήλειας. Κι ἂν ἡ ζήλεια δὲν καταπολε-
μηθεῖ, μπορεῖ νὰ φθάσουμε στὸν φθόνο, 
πράγμα φοβερό!

Ἂς καλοσκεφθοῦμε ὅμως ψύχραιμα 
καὶ μεῖς, γιατί ἄραγε ζηλεύουμε ὅσοι ζη-
λεύουμε, γιατί φθονοῦμε ὅσοι φθονοῦμε; 
Ὑπάρχει λόγος; Γιὰ τὸ ὅτι παραδείγμα-
τος χάριν τὰ παιδιὰ τοῦ γείτονα εἶναι 
καλὰ καὶ προοδεύουν καὶ ἔχουν καλὲς 
δουλειὲς καὶ ἔκαναν καλὲς οἰκογένειες, τί 
χάνουμε ἢ τί κερδίζουμε ἐμεῖς μὲ τὸ νὰ τὰ 
ζηλεύουμε; Δὲν ἀφαίρεσαν κάτι ἀπὸ μᾶς 
γιὰ νὰ ἀναδειχθοῦν. 

Ἀγωνίσθηκαν καὶ πέτυχαν στὴ ζωή 
τους. Δὲν θὰ ἦταν καλύτερο νὰ παρακα-
λοῦ με τὸν Θεὸ νὰ βοηθήσει νὰ γίνουν 
καὶ τὰ δικά μας παιδιὰ σὰν ἐκεῖνα; 

Γιατί νὰ ζηλεύουμε καὶ νὰ φθονοῦμε 
ἐπίσης, ἂν κάποιος ἔχει ὡραία φωνή, ἂν 
μιλάει ὡραῖα, ἂν τὸν τιμοῦν οἱ ἄλλοι, ἂν 
προβάλλεται; Τὰ χαρίσματα τὰ χαρίζει 
στὸν κάθε ἄνθρωπο ὁ Θεός. Δὲν παίρνει 
ἑπομένως αὐτὸς ποὺ προβάλλεται κάτι 
δικό μας. Καὶ εἶναι παράλογο νὰ λυπό-
μαστε ἐπειδὴ τὸν τιμοῦν οἱ ἄλλοι. Ἡ ζή-
λεια καὶ ὁ φθόνος μας δείχνει τὴν ἀσχή-
μια καὶ τὸ καρκίνωμα τῆς ψυχῆς μας.

Δὲν ὑπάρχει ἄραγε φάρμακο γι’ αὐτὴ 
τὴ βασανιστικὴ πραγματικὰ ἀρρώστια; 
Δὲν ὑπάρχει θεραπεία; Ἀσφαλῶς καὶ ὑ  -
πάρχει! Χορηγεῖται μάλιστα δωρεὰν σ’ 
ὅσους καταφεύγουν καὶ τὸ ζητοῦν στὸ 
ἰατρεῖο τῆς Χάριτος τοῦ Κυρίου, ποὺ εἶ-
ναι ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία.

Ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ ποὺ θεραπεύει κάθε 
ψυχικὴ ἀσθένεια, κάθε δηλαδὴ  ἁμαρτία, 
μπορεῖ νὰ θεραπεύσει καὶ τὴ σκληρὴ 
ἀσ θένεια τῆς ζήλειας καὶ προπαντὸς τοῦ 
φθόνου. Ὅσοι ἐξομολογοῦνται  τακτικά, 
εἰλικρινὰ καὶ ταπεινὰ καὶ κοινωνοῦν εὐ-
λαβικά, ἔχουν τὴ δυνατότητα νὰ ἀπαλ-
λαγοῦν ἀπὸ αὐτὴ τὴν ἀρρώστια καὶ νὰ 
γεμίσουν τὴν καρδιά τους μὲ ἀγάπη καὶ 
πρὸς αὐτοὺς ἀκόμη ποὺ ζήλευαν καὶ 
φθο νοῦσαν προηγουμένως.



Εἶναι συγκινητικὴ καὶ  συνάμα 
ἐντυπωσιακὴ ἡ σκηνὴ τοῦ 
πλήθους τῶν πιστῶν ποὺ ἀν -

ταποκρίνονται στὸ κέλευσμα τοῦ 
λειτουργοῦ ἱερέως: «Μετὰ φόβου 
Θεοῦ, πίστεως καὶ ἀγάπης προσ-
έλθετε» καὶ προσέρχονται μὲ πί-
στη καὶ πόθο νὰ  κοινωνήσουν τῶν 
Ἀχράντων Μυστηρίων. Καθὼς 
προσ έρχονται ἀθόρυβα ὁ ἕ    νας 
κατόπιν τοῦ ἄλ λου, ὁ λειτουρ γὸς 
ποὺ τοὺς κοινωνεῖ «λέγει ἐπὶ ἑνὶ 
ἑκάστῳ. Μεταλαμβάνει ὁ δοῦλος 
τοῦ Θεοῦ (δεῖνα) τὸ Σῶμα καὶ τὸ 
Αἷμα τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σω-
τῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς ἄ  -
φεσιν ἁμαρτιῶν καὶ εἰς ζωὴν αἰ  ώ-
νιον». 

Στὴ λειτουργικὴ πράξη, λόγῳ 
τοῦ πλή θους τῶν πιστῶν ποὺ 
 προσέρχον ται νὰ κοινωνήσουν, 
οἱ λόγοι αὐτοὶ τοῦ λειτουργοῦ ἱερέ-
ως συνήθως συντομεύον ται· ἀλ-
λὰ καὶ συντετμημένοι πόσο πο    λὺ 
εὐ         φραίνουν τὶς ψυχές μας, πόσο 
πο λὺ γλυκαίνουν τὶς καρδιές μας, 
τί τρυ φερότητα  περικλείουν! Δια  -
σώζουν τὸ πρόσωπο, τὴν ἰδιαιτε  -
ρότητα ποὺ ἔ   χει ὁ κάθε ἄνθρω-
πος.

Ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος σχολιά-
ζοντας αὐτὴν τὴν πράξη τοῦ λει-
τουργοῦ ἱερέως παρατηρεῖ: Ὅταν 
βλέπεις τὸν  ἱερέα νὰ σοῦ δίδει τὰ 
ἅγια Μυστήρια, μὴ νομίσεις ὅτι 
αὐ τὸ τὸ πράττει ὁ ἱερέας, ἀλλὰ πί-
στεψε ὅτι τὸ χέρι ποὺ  ἁπλώνε ται 
νὰ σὲ κοινωνήσει εἶναι τοῦ Χρι-
στοῦ. Ὅπως ὅταν βαπτιζόμαστε 
«εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ 
Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος» 
καὶ γινόμαστε κατὰ χάριν υἱοὶ τοῦ 
Θεοῦ, ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς 
μᾶς ὀνομάζει μὲ τὸ χριστιανικὸ ὄ -
νομά μας, ἔτσι καὶ ὅταν προσερ-
χόμαστε στὸ Ποτήριο τῆς ζωῆς, 

ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς μᾶς καλεῖ στὴν «δε-
σποτικὴν ξενίαν» του. Εἶναι ὁ καλὸς Ποιμένας 
μας ποὺ μᾶς ἀγαπᾶ, μᾶς φροντίζει, γνωρίζει ἕνα 
πρὸς ἕνα ὅλα τὰ λογικὰ πρόβατά του καὶ μᾶς κα-
λεῖ μὲ τὸ ὄνομά μας – «τὰ ἴδια πρόβατα καλεῖ κατ’ 
ὄνομα» (Ἰω. ι΄ 3) – νὰ κοινωνήσουμε τῶν Ἀχράν-
των Μυστηρίων. 

Μᾶς καλεῖ δὲ ὁ Κύριος νὰ προσέλθουμε στὴν 
ψυχοτρόφο τράπεζα γιὰ νὰ κοινωνήσουμε «αὐτὸ 
τοῦτο τὸ  ἄχραντον Σῶμα του καὶ αὐτὸ τοῦτο τὸ 
τίμιον Αἷμα του». Σὲ ὅλα τὰ ἄλλα δεῖπνα παρα-
τίθενται ὑλικὲς τροφές, ἐνῶ ὁ Δεσπότης Χριστὸς 
μᾶς χαρίζει ὅ,τι ὑψηλότερο μπορεῖ νὰ χαρισθεῖ 
στὸν ἄνθρωπο, τὸν ἴδιο τὸν Ἑαυτό του. Αὐτό, ἂν 
τὸ καλοσκεφθοῦμε, κανεὶς ἄλλος δὲν τὸ κάνει. 
Ποιὸς ποιμένας τρέφει τὰ πρόβατα μὲ τὰ δικά 
του μέλη; ρωτάει ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος. Καὶ για-
τί λέω «ποιμένας»; Ὑπάρχουν πολλὲς μητέρες 
οἱ ὁποῖες μετὰ τοὺς πόνους τοῦ τοκετοῦ παρα-
δίδουν τὰ παιδιά τους σὲ ἄλλες τροφούς. Ὅμως 
ὁ Χριστὸς δὲν τὸ ἀνέχθηκε αὐτό, ἀλλὰ μᾶς τρέ-
φει ὁ Ἴδιος μὲ τὸ δικό του Αἷμα καὶ μὲ κάθε τρόπο 
μᾶς συμπλέκει μὲ τὸν Ἑαυτό του… Μὲ τὰ ἅγια 
Μυστήρια (τὸ ἅγιο Σῶμα καὶ Αἷμα του) ἀναμει-
γνύει τὸν Ἑαυτό του μὲ τὸν κάθε πιστὸ καὶ ἐκεί-
νους ποὺ γέννησε μὲ τὸ ἅγιο Βάπτισμα, τοὺς 
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τρέφει μὲ τὸν Ἑαυτό του, καὶ δὲν τοὺς πα-
ραδίδει σὲ ἄλλους.

Πόσο μεγαλειώδης καὶ ἀρχοντικὴ εἶναι 
ἡ ἀγάπη τοῦ Κυρίου μας! Δὲν μᾶς προσ-
φέρει ἁπλῶς μία ἀπὸ τὶς δωρεές του, 
ἀλλὰ μᾶς καλεῖ νὰ κοινωνήσουμε τὸν ἴδιο 
τὸν Ἑαυτό του, ποὺ εἶναι ὁ Δωρεοδότης. 
Γιὰ σκέψου το, ἀδελφέ, καλύτερα αὐτό, 
λέει πάλι ὁ χρυσορρήμων Πατήρ. Κοινω-
νεῖς τὸ Σῶμα καὶ τὸ Αἷμα τοῦ Χριστοῦ, τὸ 
ὁποῖο μεταμορφώνει τὴν ψυχή σου. Τὴν 
κάνει ρωμαλέα καὶ ἁγνή. Τὴν ὁδηγεῖ στὸ 
ἀπερίγραπτο κάλλος τοῦ θεϊκοῦ Ἀρχε-
τύπου. Τὸ Αἷμα τοῦ Χριστοῦ ζωντανεύει 
μέσα σου τὴ βασιλικὴ εἰκόνα. Δὲν ἀφή-
νει τὴν εὐγένεια τῆς ψυχῆς σου νὰ μαρα-
θεῖ, διότι τὴν ποτίζει καὶ τὴν τρέφει συν-
εχῶς. Χάρη σ’ αὐτὸ τὸ Αἷμα ὁ νοῦς σου 
γίνεται λαμπρότερος ἀπὸ τὴ φωτιὰ καὶ ἡ 
ψυχή σου ἀκτινοβολεῖ περισσότερο ἀπὸ 
τὸ χρυσάφι.

Ἀλλὰ καὶ ἡ αἰτία ποὺ μᾶς καλεῖ ὁ Κύριος 
νὰ προσέλθουμε στὸ Ποτήριο τῆς ζωῆς 
πόσο πολὺ χαροποιεῖ τὶς ψυχές μας! Δη-
μιουργεῖ στὸ ἐσωτερικό μας αἰσθήμα-
τα βαθύτατης εὐχαριστίας καὶ εὐγνώμο-
νος δοξολογίας! Διότι μᾶς καλεῖ ἀπὸ ἀγά-
πη ὁ Κύριος γιὰ νὰ καθαρίσει τὶς ψυχές 
μας ἀπὸ τὸν ρύπο τῆς ἁμαρτίας, νὰ θε-
ραπεύσει τὶς πληγὲς καὶ τὰ τραύματά μας 
καὶ νὰ μᾶς μεταγγίσει τὴν αἰώνια ζωή. 
Μᾶς  προσφέρει τὸν θεῖο ἄνθρακα γιὰ 
νὰ καταφλέξει τὶς ἁμαρτίες μας, νὰ φω-

τίσει τὶς  καρδιές μας, νὰ πυρακτώσει τὸ 
ἐσωτερικό μας καὶ νὰ μᾶς θεώσει. Μᾶς 
προσφέρει τὴ θεία Κοινωνία «εἰς ἄφεσιν 
ἁμαρτιῶν καὶ εἰς ζωὴν αἰώνιον», «εἰς ἴα-
σιν ψυχῆς καὶ σώματος», «εἰς διόρθωσιν 
βίου καὶ ἀσφάλειαν», «εἰς αὔξησιν ἀρετῆς 
καὶ τελειότητος», «εἰς Πνεύματος Ἁγίου 
κοινωνίαν»! Μᾶς παραθέτει «ξενίαν δε-
σποτικὴν» γιὰ νὰ γίνουμε «μέτοχοι ζωῆς 
αἰωνίου». Μᾶς προσφέρει τὴ θεία Μετά-
ληψη γιὰ νὰ «μεταλάβουμε τῆς θεότητος 
τοῦ Ἰησοῦ» καὶ νὰ γίνουμε «θεοὶ κατὰ χά-
ριν», «Χριστοφόροι» καὶ «Θεοφόροι». Τὸ 
ἄχραντο Σῶμα τοῦ Δεσπότου Χριστοῦ, 
καθὼς εἶναι τεθεωμένο, γεμάτο ζωὴ καὶ 
κίνηση, μᾶς κάμνει ὅλους μετόχους τῆς 
αἰωνίου ζωῆς, μᾶς κάμνει ἀθανάτους, βε-
βαιώνει ὁ ἔμπλεως τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ 
ἅγιος Συμεὼν ὁ νέος θεολόγος.

Νὰ εὐγνωμονοῦμε τὸν δωρεοδότη Κύ-
ριο γιὰ τὴν ὑψίστη εὐεργεσία του καὶ μὲ 
ἀνάλογα αἰσθήματα νὰ  προσερχόμαστε 
στὰ Ἄχραντα Μυστήρια. Μὲ συστολὴ 
καὶ εὐλάβεια. «Συνεσταλμένως καὶ εὐλα-
βῶς»! Μὲ τεταμένη προσ οχὴ καὶ ψυχικὴ 
ἀνάταση. «Ταῖς ὑψηλαῖς  φρεσί»! Μὲ κα-
θαρὴ καρδιὰ καὶ μὲ ἁγνὰ χείλη, μὲ ψυχικὸ 
ἔνδυμα γάμου! Νὰ προσ ερ χόμαστε μὲ πί-
στη, μὲ πόθο.  «Πίστει καὶ πόθῳ προσέλ-
θωμεν»! Ἀλλὰ καὶ μὲ καρδιὰ ποὺ θὰ πάλ-
λει ἀπὸ ἀγάπη πρὸς τὸν Χριστό. Νὰ προ-
σερχόμαστε στὸ Ποτήριο τῆς ζωῆς «μετὰ 
φόβου Θε οῦ, πίστεως καὶ ἀγάπης»!

Σὲ καιροὺς δυσχείμερους γιὰ τὴν πατρίδα μας τὰ βιβλία αὐτὰ 
ἔρχονται νὰ μᾶς ὑπενθυμίσουν τὴν ἀνάγκη γιὰ δραστικὴ ἐξάρτη-
ση ἀπὸ τὰ ζώπυρα ἐκεῖνα τοῦ Ἔθνους ποὺ εἶναι ἱκανὰ καὶ σήμε-
ρα νὰ διασφαλίσουν τὴν πνευματική μας ἐλευθερία, καθὼς καὶ 
τὴν ἰδιαίτερη ἐθνικὴ καὶ πολιτισμικὴ φυσιογνωμία μας.

ἔ

ΚΡΙΣΗ ΚΡΙΣΗ  Ἔξοδος ἀπὸ τὸ ἀδιέξοδο

Γένους στήριγμαΓένους στήριγμα
Τὸ Κίνημα τῶν Κολλυβάδων Πατέρων

καὶ ἡ πνευματικὴ προσφορά του στὸ Ἔθνος

Σελίδες 144. 
Τιμᾶται 5  ̦.

Σελίδες 108. 
Τιμᾶται 3  ̦.

Ἀποστόλου Χ. Τσολάκη



Δ ὲν εἶναι λίγοι. Τελευταῖα ὅλο καὶ 
πληθαίνουν! Οἱ ἄνθρωποι ποὺ τὰ 
ἀδιέξοδα τοῦ βίου τοὺς συμπνί-

γουν. Ποὺ οἱ ἀντιξοότητες τῆς ζωῆς κυ-
ριολεκτικὰ τοὺς τσακίζουν. Ποὺ ὁ πό    νος 
τοὺς κατατρώγει. Ἀ  ν εργία, ἀνέχεια οἰκο-
νομική,  ἀρρώστιες ἀ     νίατες καὶ βασανι-
στικές, κι ὅλα αὐτὰ κά  ποτε ὅλα μαζί. Καὶ 
κάτι ἀκόμη πιὸ ἐ     ξον τωτικό: νὰ μὴν εἶσαι 
ἔστω μόνος σου ἀλλὰ νὰ ἐξαρτῶνται καὶ 
νὰ  περιμένουν καὶ ἄλλοι ἀπὸ σένα: γυ-
ναίκα, παιδιά, γονεῖς!

Καὶ τότε δὲν εἶναι λίγες οἱ φορὲς ποὺ 
αὐ  θόρμητα ἀναδύεται στὰ χείλη ὄχι μό -
νο τῶν βασανισμένων ἀνθρώπων ἀλ  λὰ 
καὶ ὅλων ὅσοι ἀντιλαμβάνονται τὸν πό-
νο τους: Τί νόημα ἔχει μιὰ τέτοια ζωή; 
Γιατί πραγματικὰ νὰ ζοῦν αὐτοὶ οἱ ἄν -
θρωποι; Τί σκοπὸ ἔχει ἡ ζωή τους;

Βέβαια δὲν εἶναι εὔκολο νὰ διατυπώ-
σει κανεὶς κάποια σκέψη ποὺ ἀφοπλι-
στικὰ θὰ ἀπαντήσει στὸ βασανιστικὸ 
αὐτὸ ἐρώτημα. Οὔτε εἶναι εὔκολο νὰ 
διώξει κανεὶς τὴν ἀπογοήτευση καὶ τὴ 
θλίψη, ὅταν αὐτὴ παραμένει ἀγιάτρευτη 
καὶ γεννᾶ συνεχῶς αὐτὸ τὸ βασανιστικὸ 

καὶ ἀναπάντητο ἐρώτημα. Ὅμως ὅσο 
ἀ   νίσχυρος παραμένει ὁ ὁποιοσδήπο-
τε παρηγορητικὸς ἀνθρώπινος λόγος 
γιὰ νὰ στηρίξει τὸν ἄνθρωπο ἐκεῖνον 
ποὺ σηκώνει τόσο μεγάλο σταυρὸ στὴ 
ζωή του, τόσο ἐνισχυτικὸς καὶ βοηθη-
τικὸς μπορεῖ νὰ φανεῖ ὁ λόγος ἐκεῖνος 
τοῦ πολυάθλου καὶ ἀγωνιστοῦ τῆς ὑπο-
μονῆς καὶ καρτερίας Ἰώβ. Γιατὶ ἡ γυ-
ναίκα τοῦ Ἰὼβ παρόμοιες σκέψεις δια-
τύπωνε καὶ πανομοιότυπα ἐρωτήματα 
ἐξέφραζε πρὸς τὸν σύζυγό της: 

–Μάταια ἐλπίζεις καὶ περιμένεις ν’ ἀ   -
παλλαγεῖς ἀπὸ τὰ βάσανά σου, τοῦ ἔλε-
γε. Ποῦ εἶναι τὰ παιδιά σου; Δέκα παι-
διά, ποὺ μὲ κόπους τὰ γέννησα καὶ τὰ 
μεγάλωσα! Ποιὸς θὰ σὲ θυμᾶται ὕ  στερα 
ἀπὸ λίγο ὅταν πεθάνεις; Ἐσὺ εἶσαι γε-
μάτος πληγὲς καὶ κάθεσαι ἐπάνω στὴ 
σαπίλα τῶν σκουληκιῶν καὶ περνᾶς τὴ 
νύχτα ἔξω στὸ ὕπαιθρο. Κι ἐγὼ ἀναγκά-
ζομαι νὰ γυρίζω ἀπὸ δῶ κι ἀπὸ κεῖ καὶ 
νὰ ζητιανεύω γιὰ νὰ ζήσω. 

Τί τὴ θέλεις τέτοια ζωή;  Βλασφήμησε 
τὸν Θεό, ποὺ σὲ κάνει νὰ ὑποφέρεις τό -
σο πολύ, καὶ δῶσε ἐπιτέλους ἕνα τέλος 
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στὴν ἄθλια καὶ ἀνυπόφορη ζωή σου 
(Ἰὼβ β΄ 9). Ἀλλ’ ἐκεῖνος ὁ ἥρωας τῆς πί-
στεως καὶ τῆς ὑπομονῆς δὲν ἔστερξε νὰ 
ἀποδεχθεῖ τὶς προτροπὲς τῆς συζύγου 
του, παρόλο ποὺ φαίνονταν λογικές.

–Δὲν τὸ περίμενα ν’ ἀκούσω τέτοια 
λό  για ἀπὸ σένα! Αὐτὰ ποὺ λὲς μόνο ἀ  -
νό ητοι καὶ ἀπερίσκεπτοι ἄνθρωποι τὰ 
ὑ      ποστηρίζουν. Ἐμεῖς ποὺ τόσα καλὰ εἴ  -
χαμε δεχθεῖ ἀπὸ τὸν Θεὸ δὲν πρέπει τώ-
ρα νὰ ὑπομείνουμε καὶ τὰ  δυσάρεστα, 
τὰ ὁποῖα ὁ ἴδιος ὁ Θεὸς ἐπιτρέπει νὰ δο-
κιμάζουμε;

Ἂν ἦταν λόγος ἑνὸς ἀνθρώπου ποὺ 
ἐπιδιώκει νὰ σὲ στηρίξει καὶ νὰ σοῦ 
συμ παρασταθεῖ, θά ’χες κάθε δικαίωμα 
νὰ τὸν ἀντιπαρέλθεις. Νὰ τὸν ἀρνηθεῖς. 
Νὰ τὸν κακοχαρακτηρίσεις ἴσως. Τώρα 
ὅμως; Τώρα ποὺ αὐτὰ τὰ λόγια βγαί-
νουν ἀπὸ τὰ χείλη καὶ τὴν πιστὴ καρδιὰ 
ἑνὸς κατ’ ἐξοχὴν πονεμένου καὶ τσακι-
σμένου ἀνθρώπου, μήπως πρέπει πε-
ρισσότερο νὰ τὰ προσέξεις;

Ἐσὺ ποὺ τὰ βάσανα καὶ τ’ ἀδιέξοδα σ’ 
ἔχουν κυριολεκτικὰ πλακώσει καί ἀσφυ-
κτιᾶς.

Ἐσὺ ποὺ διαρκῶς ἀπορεῖς: τί νόημα 
ἔχει μιὰ τέτοια ζωή;

Ἀλλὰ κι ἐσὺ ὁ ὁποῖος παρατηρεῖς καὶ 
συμπάσχεις μὲ τὸν διπλανό σου καὶ πα-

ρόμοια ἀπορεῖς γιὰ τὴ ζωή του. Γιατὶ τέ-
τοιου εἴδους ἐρωτήματα μὴν περιμένεις 
νὰ βροῦν ἄλλου εἴδους ἀπάντηση.

Τέτοια ἐρωτήματα ἀπαντῶνται μόνο 
μὲ τὴν πίστη. Μὲ τὴν ἐμπιστοσύνη στὸν 
Κύριο τῶν δυνάμεων. Τὸν Θεὸ τῆς ἀγά-
πης. Αὐτὸν ποὺ συνέχει καὶ συγκρατεῖ 
ὅλο τὸ σύμπαν. Αὐτὸν ποὺ μεριμνᾶ γιὰ 
τὴν τροφὴ τῶν πετεινῶν τοῦ οὐρανοῦ. 
Αὐτὸς ξέρει.

Μόνο μὲ τὴν πίστη σ’ Αὐτὸν βρίσκει 
 κανεὶς νόημα, σκοπὸ καὶ προοπτικὴ σὲ 
μιὰ ζωὴ γεμάτη βάσανα καὶ ταλαιπω-
ρίες. Διότι «οὐκ ἄξια τὰ παθήματα τοῦ 
νῦν καιροῦ πρὸς τὴν μέλλουσαν  δόξαν 
ἀποκαλυφθῆναι εἰς ἡμᾶς» (Ρωμ. η΄ 18). 
Τὰ ὅσα πάσχουμε καὶ  ὑποφέρουμε τώ-
ρα ὡς πιστοὶ μαθητὲς τοῦ Κυρίου μας, 
εἶναι ἕνα τίποτα, ἐὰν  συγκριθοῦν μὲ τὴ 
δόξα καὶ τὴ λαμπρότητα ἡ ὁποία μᾶς 
περιμένει στὴ Βασιλεία τῶν οὐρανῶν.

Ἔχει λοιπὸν νόημα ἡ ζωὴ καὶ τοῦ πιὸ 
βασανισμένου ἀνθρώπου. Εἶναι μιὰ 
πρόκληση γιὰ ἀγώνα ὑπομονῆς, καρ-
τερίας καὶ πίστεως. Καὶ γιὰ ὅλους τοὺς 
ἄλλους ποὺ ἀποροῦν γιὰ τὸ νόημα τῆς 
ταλαίπωρης ζωῆς του, εἶναι μιὰ ἄλλη 
πρόσκληση γιὰ ἔμπρακτη ἀγάπη. Γιὰ 
εἰλικρινὲς ἐνδιαφέρον. Γιὰ συμπαρά-
σταση καὶ φιλανθρωπία.


