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Α δυνατεῖ ἡ λογικὴ νὰ ἐξηγήσει καὶ ὁ νοῦς νὰ 
κατανοήσει καὶ συμπερασματικὰ νὰ ἑρμη-
νεύσει τὰ αἴτια ποὺ ἔστεψαν μὲ ἐπιτυχία τὸν 

ἀγώνα τῶν προγόνων μας τὸ 1821.
400 ὁλόκληρα χρόνια φρικτῆς σκλαβιᾶς! Πῶς μπό-

ρεσαν ἀλήθεια μιὰ χούφτα ἄν θρωποι, φτωχοί, ρακέν-
δυτοι, ἀδύναμοι καὶ ἀνοργάνωτοι, χωρὶς τὴ βοήθεια 
καὶ τὴ συμπαράσταση τῶν ἰσχυρῶν δυνάμε-
ων τῆς ἐποχῆς τους ν’ ἀποτινάξουν τὸν τυ-
ραννικὸ ζυγὸ μιᾶς πανίσχυρης αὐτοκρατορί-
ας; Πῶς κατάφεραν ν’ ἀλλάξουν τὰ δεδομένα 
καὶ τὶς καταστάσεις τῆς ἐποχῆς τους ἀποτι-
νάζοντας τὸν ὀθωμανικὸ ζυγό; 

Τί ἦταν αὐτὸ ποὺ ἀνέδειξε τοὺς ἀξιολύ-
πητους ραγιάδες σὲ ἥρωες; Ποιὰ δύναμη 
φούσκωνε τὰ στήθη τους, πτέρωνε τὴν 
ψυχή τους καὶ χαλύβδωνε τὸ σῶμα τους, 
γιὰ νὰ ρίχνονται μὲ ὁρμὴ στὶς μάχες ἀψη-
φώντας τὸν θάνατο;

Εἶπαν – καὶ δὲν ἔχουν ἄδικο – ὅτι τὸ 
μυστικὸ τοῦ θριάμβου τους ἦταν ὁ ἀσί-
γαστος ἐσωτερικὸς πόθος γιὰ ἐλευθε-
ρία. Γιατὶ ζωὴ ὑποδουλωμένη δὲν εἶναι 
ζωή, θάνατος εἶναι. Γι’ αὐτὸ καὶ τὸ σύν-
θημά τους ἦταν «Ἐλευθερία ἢ θάνατος»! 
Γι’ αὐτὸ καὶ τὸ τραγούδι τους «καλύτερα 
μιᾶς ὥρας ἐλεύθερη ζωή, παρὰ 40 χρό-
νια σκλαβιὰ καὶ φυλακή»!                ➙
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Εἶπαν – καὶ δὲν ἔχουν ἄδικο – ὅτι ἡ ἰδι-
οσυγκρασία τοῦ Ἕλληνα δὲν ἀντέχει τὸν 
ἐξευτελισμὸ καὶ τὴν ντροπή. Γι’ αὐτὸ καὶ 
δὲν ἄντεχε ἄλλο τὴν ἐθνικὴ ταπείνωση. 
Ἄλλωστε ἡ ἱστορία τούτου τοῦ τόπου 
εἶναι γραμμένη μὲ τὴν ἀν δρεία ἐκείνων 
ποὺ δὲν προχωροῦσαν μὲ ἀριθμοὺς καὶ 
πολεμοφόδια παρὰ μό νο «μὲ τῆς καρ-
διᾶς τὸ πύρωμα καὶ τὸ αἷμα».

Ἀλλὰ δὲν ἦταν μόνο αὐτά! Πάνω καὶ 
πέρα ἀπὸ ὅλα αὐτὰ ὑπῆρχε μιὰ «δύνα-
μη θεϊκή», ἔτσι ὅπως τὴν ἔνιωσε καὶ τὴν 
περιγράφει ὁ Κωνσταντῖνος Κανάρης, 
ἐκεῖ καταμεσῆς τοῦ πελάγους στὴν κα-
τασκότεινη νύχτα λίγο πρὶν τὴ φωτίσει 
μὲ τὸ πυρπολικό του. Ἦταν ἡ πίστη τους 
στὸ Θεό.

Ἔτσι ξεκίνησαν! Μ’ αὐτὴ τὴν  πίστη. 
Τὴν «εἰς τὸ σημεῖον δι’ οὗ πάντοτε νι-
κῶμεν, λέγω τὸν Σταυρόν», θὰ  γράψει 
στὴν προκήρυξή του ὁ Ἀλέξανδρος Ὑ -
ψηλάντης.

Γι’ αὐτὸ καὶ διάλεξαν τὴν ἡμέρα τοῦ 
Εὐ αγγελισμοῦ, γιὰ νὰ ξεκινήσουν τὸν 
ἄνισο καὶ δύσκολο ἀγώνα τους.

Γι’ αὐτὸ καὶ δὲν βασίστηκαν στὴ δική 
τους στρατηγικὴ δεινότητα, οὔτε στὴν 
ἀνδρεία τους καὶ στὸ πάθος τους γιὰ ἐ  -
λευθερία. Ἀκούμπησαν κυρίως καὶ μό νο 
στὴν «ὑπογραφὴ τοῦ Θεοῦ». Ἔτσι ὅπως 
τὸ διαβεβαίωνε ὁ γέρος τοῦ Μωριᾶ, ὁ Θε-
όδωρος  Κολοκοτρώνης: «Ὁ Θεὸς ἔβαλε 
τὴν ὑ     πογραφή του γιὰ τὴν ἐλευθερία τῆς 
Ἑλ λάδος καὶ δὲν τὴν παίρνει πίσω».

Γι’ αὐτὸ καὶ γονάτιζαν μπροστὰ στὰ 
εἰκονίσματα τῶν Ἁγίων καὶ τῆς Παναγίας 
καὶ προσεύχονταν μετὰ δακρύων, ὅπως 
ὁ Κολοκοτρώνης στὴν Παναγία στὸ Λιμ-
ποβίτσι, ὁ Μπότσαρης καὶ ὁ Καραϊσκά-
κης στὴν Προυσιώτισσα, ὁ Μακρυγιάν-
νης καὶ τόσοι ἄλλοι.

Γι’ αὐτὸ καὶ καταφυγὴ καὶ δύναμη καὶ 
ἐνίσχυσή τους ἦταν τὰ Ἄχραντα Μυ-
στήρια, αὐτὰ ποὺ κοινώνησαν ὅλοι οἱ 
«ἐλεύθεροι πολιορκημένοι» τοῦ Μεσο-

λογγίου λίγο πρὶν ἀπὸ τὴν ἔξοδό τους.
Γεμάτες οἱ σελίδες τῆς ἱστορίας ἐκείνης 

τῆς περιόδου καὶ οἱ βιογραφίες τῶν ἡρώ-
ων ἀπὸ περιστατικὰ καὶ γεγονότα ποὺ 
μαρτυροῦν τὴν πίστη τους καὶ ἐκφρά-
ζουν τὴ βαθιὰ ἐλπίδα τους στὸ Θεό.

❁ ❁ ❁
Καὶ σήμερα ἡ πατρίδα μας περνᾶ δύσ-

κολες ὧρες! Ζεῖ στιγμὲς οἰκονομικῆς ἐξα-
θλιώσεως καὶ ἐθνικοῦ ἐξευτελισμοῦ. Ὁ 
λαός μας ἀγωνιᾶ μπροστὰ στὴν καιρο-
σκοπία τῶν Μεγάλων Δυνάμεων, οἱ ὁ -
ποῖες ἐκμεταλλεύονται τὴν ἀδυναμία μας 
καὶ ἐποφθαλμιοῦν τὴ στρατηγική μας 
θέση, τὶς πλουτοπαραγωγικὲς  πηγές 
μας, μὰ πιὸ πολὺ ἐπιδιώκουν νὰ ἐξαφα-
νίσουν τὴν Ὀρθόδοξη παράδοση καὶ τὸ 
ἦθος μας, ποὺ ἀποτελοῦν τροχοπέδη 
στὴν παγκόσμια νέα τάξη πρα γμάτων. 

Εἴμαστε ἀνίσχυροι καὶ πάλι νὰ στα-
θοῦμε μόνοι μας στὰ πόδια μας.  Φτωχοὶ 
ἀπὸ ἐξωτερικοὺς συμμάχους ποὺ θὰ 
συν ηγορήσουν ὑπὲρ τῶν  δικαίων μας. 
Ἀνυπεράσπιστοι ἀπὸ ἡγέτες ποὺ μὲ 
γνώ μονα τὸ ἐθνικὸ συμφέρον θὰ πο ρευ-
θοῦν πρὸς τὴν ἔξοδο τῆς  κρίσεως. Εἴ-
μαστε ναρκωμένοι ὡς λαὸς ἀπὸ τὴν κα-
λοπέραση καὶ τὴ φιληδονία, μὲ τὰ ὁποῖα 
τραφήκαμε τὰ τελευταῖα χρόνια.

Ὅμως ἡ ἐλπίδα δὲν χάθηκε. Οἱ  ἥρωες 
τοῦ 1821 τὴν ἀνασταίνουν καὶ πάλι ἐμ-
πρός μας. Αὐτοὶ ποὺ μὲ τὴν ἀρετή τους, 
τὴν ἀνδρεία τους καὶ τὴν  πίστη τους 
ἀνέστησαν τότε τὴ  νεκρωμένη Ἑλ λάδα. 
Αὐτοὶ ποὺ δικαίωσαν τὸν παλαιοδιαθη-
κικὸ λόγο τοῦ Θεοῦ: «Δικαιοσύνη ὑψοῖ 
ἔθνος, ἐλασσονοῦσι δὲ φυλὰς ἁμαρτίαι» 
(Παρ. ιδ΄ 34). Δηλαδὴ ἡ ἀ   ρετὴ ἐξυψώνει 
ἕνα ἔθνος, ἐνῶ τὸ συρρικνώνουν καὶ τὸ 
ἐξαφανίζουν οἱ ἁμαρτίες του.

Τὸ μέλλον τοῦ ἔθνους μας ἐξαρτᾶται 
τώρα ἀπὸ τὴ δική μας ζωή. Μόνο ἂν πι-
στεύσουμε καὶ ἐπιστρέψουμε στὸ Θεό, 
ὅπως οἱ ἥρωες τοῦ ’21, θὰ ζήσει τὸ 
ἔθνος μας!



+ �Π+Σ,+Λ+Σ+ �Π+Σ,+Λ+Σ

Κυριακὴ τῆς Σταυροπροσκυνήσεως 
σήμερα καὶ ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία προ-
βάλλει ἐνώπιόν μας τὸν Τίμιο Σταυρὸ 
τοῦ Κυρίου καὶ μᾶς καλεῖ νὰ Τὸν προσ-
κυνήσουμε γιὰ νὰ λάβουμε χάρη καὶ 
δύναμη, ἀλλὰ καὶ νὰ ἐμβαθύνουμε στὸ 
μυστήριο ποὺ κρύβει.

Ἀλήθεια πόση ἐνίσχυση καὶ παρηγο-
ριὰ μᾶς χαρίζει ὁ ἐσταυρωμένος Κύ-
ριος! Αὐτὸς εἶναι ὁ συνοδοιπόρος σὲ 
κάθε θλίψη καὶ δοκιμασία μας, διότι 
μόνο Αὐ τὸς μᾶς καταλαβαίνει σὲ τέλειο 
 βαθμό, συμπάσχει μαζί μας καὶ μᾶς 
ἀνοίγει τὸν δρόμο γιὰ τὴ λύτρωση καὶ 

«+ὐ γὰρ ἔχομεν ἀρχιερ6α μὴ δυν7μενον συμπαθῆσαι 
ταῖς ἀσθενε:αις ἡμῶν, πεπειρασμ6νον δὲ κατὰ π7ντα 

καθ’ ὁμοι@τητα χωρὶς ἁμαρτ:ας» 

Κυρίλλου Ἱεροσολύμων,
Τροφίμου, Εὐκαρπίωνος μαρτύρων
Ἦχος βαρύς -  Ἑωθινὸν Ζ΄

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Ἑβρ. δ΄ 14 - ε΄ 6
ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ

Μάρκ. η΄ 34 - θ΄ 1

a 
δελφοί, ἔχοντες ἀρχιερέα μέγαν διεληλυθότα τοὺς οὐρανούς, Ἰησοῦν 
τὸν υἱὸν τοῦ Θεοῦ, κρατῶμεν τῆς ὁμολογίας. οὐ γὰρ ἔχομεν ἀρχιερέα 
μὴ δυνάμενον συμπαθῆσαι ταῖς ἀσθενείαις ἡμῶν, πεπειρασμένον δὲ 

κατὰ πάντα καθ᾿ ὁμοιότητα χωρὶς ἁμαρτίας. προσερχώμεθα οὖν μετὰ 
παρρησίας τῷ θρόνῳ τῆς χάριτος, ἵνα λάβωμεν ἔλεον καὶ χάριν εὕρω-
μεν εἰς εὔκαιρον βοήθειαν. Πᾶς γὰρ ἀρχιερεὺς ἐξ ἀνθρώπων λαμβανόμε-
νος ὑπὲρ ἀνθρώπων καθίσταται τὰ πρὸς τὸν Θεόν, ἵνα προσφέρῃ δῶρά 
τε καὶ θυσίας ὑπὲρ ἁμαρτιῶν, μετριοπαθεῖν δυνάμενος τοῖς ἀγνοοῦσι 
καὶ πλανωμένοις, ἐπεὶ καὶ αὐτὸς περίκειται ἀσθένειαν· καὶ διὰ ταύτην 
ὀφείλει, καθὼς περὶ τοῦ λαοῦ, οὕτω καὶ περὶ ἑαυτοῦ προσφέρειν ὑπὲρ 
ἁμαρτιῶν. καὶ οὐχ ἑαυτῷ τις λαμβάνει τὴν τιμήν, ἀλλὰ καλούμενος ὑπὸ 
τοῦ Θεοῦ, καθάπερ καὶ Ἀαρών. οὕτω καὶ ὁ Χριστὸς οὐχ ἑαυτὸν ἐδόξασε 
γενηθῆναι ἀρχιερέα, ἀλλ᾿ ὁ λαλήσας πρὸς αὐτόν· υἱός μου εἶ σύ, ἐγὼ σή-
μερον γεγέννηκά σε· καθὼς καὶ ἐν ἑτέρῳ λέγει· σὺ ἱερεὺς εἰς τὸν αἰῶνα 
κατὰ τὴν τάξιν Μελχισεδέκ.

ΚΥΡΙΑΚΗ 18 MΑΡΤΙΟΥ
(Γ΄ Νηστειῶν)

Τῆς Σταυροπροσκυνήσεως
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Στὸν ἀσίγαστο πόθο τοῦ ἀνθρώπου νὰ πετύχει τὴν αἰώνια κατα-
ξίωση τοῦ προσώπου του, στὴ βαθιὰ καὶ ἐπίμονη ἔφεσή του – συν-
ειδητὴ ἢ μή – νὰ συναντήσει καὶ νὰ διαλεχθεῖ μὲ τὸν Θεό του, ἔρχε-
ται ὁ ἄπειρος καὶ τρισάγιος Κύριος τοῦ παντὸς καὶ συναντᾶ ὁ Ἴδιος 
τὸ πλάσμα τῆς ἀγάπης του σὲ μιὰ ἄρρηκτη καὶ ἄρρητη κοινωνία καὶ 
ἕνωση μαζί του μέσα ἀπὸ τὴν κοινὴ ἀπόλαυση ἑνὸς εὐφρόσυνου 
δείπνου· τοῦ Μυστικοῦ Δείπνου τῆς θείας Εὐχαριστίας.

Εὐλαβικὲς προσεγγίσεις στὸ ὑπερφυὲς αὐτὸ μυστήριο τῆς κοι-
νωνίας Θεοῦ καὶ ἀνθρώπου ἐπιχειροῦνται στὸ νέο αὐτὸ βιβλίο τῶν 
ἐκδόσεών μας. Σελίδες 273. Τιμᾶται 8  ̦.

Τὸ μυστήριο
τῆς κοινωνίας τοῦ Θεοῦ

Ἀρχιμ. Ἀστερίου Σ. Χατζηνικολάου

τὴ  σωτη ρία. Αὐτὴν ἀκριβῶς τὴν ἀλή-
θεια μᾶς ὑπενθυμίζει τὸ σημερινὸ ἀπο-
στολικὸ ἀνάγνω σμα, τὸ ὁποῖο ἀναφε-
ρόμενο στὸν Κύριο Ἰησοῦ ὡς τὸν αἰώ-
νιο Ἀρχιερέα λέ γει: «Οὐ γὰρ ἔχομεν 
ἀρχιερέα μὴ δυ νάμενον συμπαθῆσαι 
ταῖς ἀσθενείαις ἡ    μῶν, πεπειρασμένον 
δὲ κατὰ πάντα καθ’ ὁμοιότητα χωρὶς 
ἁμαρτίας». Δηλαδή, δὲν ἔχουμε ἀρ-
χιερέα ποὺ νὰ μὴν μπορεῖ νὰ δείξει 
συμ πάθεια στὶς ἀσθένειες καὶ τὶς ἀδυ-
ναμίες μας‧ ἀλλὰ ἔχουμε ἀρχιερέα ὁ 
ὁποῖος ἔχει ἀντιμετωπίσει πειρασμοὺς 
μ’ ὅλους τοὺς τρόπους τοὺς ὁποίους 
εἶναι δυνατὸν νὰ δοκιμασθεῖ ἡ ἀνθρώ-
πινη φύση, ἐξ ὁλοκλήρου ὅμοια μ’ 
ἐμᾶς, χωρὶς ὅμως νὰ ὑποπέσει σὲ κα-
μία ἁμαρτία. 

Ἂς δοῦμε λοιπὸν πῶς ὁ Κύριος Ἰη-
σοῦς Χριστὸς γίνεται συνοδοιπόρος 
στὶς θλίψεις καὶ τὶς δοκιμασίες μας.

1. Cχει πείρα
τῶν θλίψεών μας

Ἐκεῖνο ποὺ πρωτίστως συγκινεῖ τὴν 
ψυχή μας καὶ μᾶς κάνει νὰ αἰσθανόμα-
στε τὸν Κύριο συνοδοιπόρο στοὺς πό-
νους καὶ τὶς ἀγωνίες μας, εἶναι τὸ γε-

γονὸς ὅτι καὶ ὁ Ἴδιος γεύθηκε τὸ πικρὸ 
ποτήριο τῶν πειρασμῶν καὶ τῶν θλί-
ψεων καὶ μάλιστα στὸν μεγαλύτερο 
βαθμὸ ποὺ θὰ μποροῦσε κανεὶς ποτὲ 
νὰ δοκιμάσει. Ἔτσι ὥστε «ἐν ᾧ πέπον-
θεν αὐτὸς πειρασθείς, δύναται τοῖς πει-
ραζομένοις βοηθῆσαι» (Ἑβρ. β΄ 18). 
Καθὼς δηλαδὴ δοκίμασε ὁ Ἴδιος πει-
ρασμούς, μὲ πολλὴ συμπάθεια θὰ βο-
ηθήσει κι ἐκείνους ποὺ πειράζονται καὶ 
δοκιμάζονται. 

Πράγματι ὅλη ἡ πορεία τῆς  ἐπιγείου 
ζωῆς τοῦ Κυρίου, ἀπὸ τὴ Βηθλεὲμ μέ-
χρι καὶ τὸν Γολγοθᾶ, ἦταν  γεμάτη ἀ   πὸ 
θλίψεις καὶ  δοκιμασίες.   Ἔζησε  φτωχός, 
ἄστεγος, μετανάστης,  πρόσφυ γας... 
Ἀν     τιμετώπισε τοὺς  πειρασμοὺς τοῦ δι-
α    βόλου, δοκίμασε  ἀμέτρητους  κό     πους 
καὶ στερήσεις ἀλλὰ καὶ  πόνους ὀδυ-
νηρούς. Δέχθηκε βαριὰ  πλήγματα ἀκό-
μη κι ἀπὸ τοὺς στενότερους  φίλους καὶ 
συν εργάτες του: τὴν  ἄρνηση τοῦ Πέ-
τρου, τὴν προδοσία τοῦ  Ἰούδα, τὴν 
ἐγκατάλειψη τῶν μαθητῶν του.  Ὑ    πέμει-
νε διωγμούς, ἐμπαιγμούς, ὕβρεις, συ-
κοφαν τί ες. Τὸν συνέλαβαν καὶ Τὸν κα-
ταδίκασαν, καὶ τελικὰ ἔφθασε στὸ ἀπο-
κορύφωμα ὅλων τῶν θλίψεων: τὸν 
Σταυρὸ καὶ τὸν θάνατο. 

ΝΕΕΣ    ΕΚΔΟΣΕΙΣ
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Κανεὶς ποτὲ δὲν πόνεσε καὶ δὲν ὑπέ-
φερε τόσο πολύ ὅσο ὁ  ἀναμάρτητος 
Κύ   ριος ἐπάνω στὸν Σταυρὸ. Ἂς μὴν ἀ    -
πελπιζόμαστε λοιπόν, ὅταν καλούμα-
στε κι ἐμεῖς νὰ σηκώσουμε τὸν δι κό 
μας σταυρό. Ἂς  ἀναθέτουμε 
ὅλες τὶς δυσ κολίες καὶ τὰ 
προ βλήματά μας στὸν 
ἐσταυρωμένο Κύριο. Ἐ  -
κεῖνος ποὺ  δοκίμασε τὸν 
πόνο σὲ ὅλο του τό βά-
θος καὶ τήν ἔκταση, ὁ  -
πωσδήποτε μᾶς κατα-
λαβαίνει. Μᾶς καταλα-
βαίνει, ἀφοῦ Αὐ τὸς σή-
κωσε πάνω στὸ Σταυρὸ 
τὸ βάρος τῶν ἁμαρ-
τιῶν ὅλων τῶν ἀνθρώ-
πων!

 
2. Gᾶς ἐνισχύει
μὲ τὴ &άρη του
Δὲν εἶναι ὅμως μόνο 

τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ Κύριος μᾶς καταλα-
βαίνει καὶ συμπάσχει στοὺς πειρα-
σμοὺς καὶ στὶς δοκιμασίες μας. Ὑπάρ-
χει καὶ κάτι ἀκόμη πιὸ σημαντικό: τὸ ὅτι 
Ἐκεῖνος μᾶς δίνει πλούσια τὴ Χάρη καὶ 
τὴ δύναμη γιὰ νὰ ξεπεράσουμε τὶς ἀδυ-
ναμίες καὶ τὶς θλίψεις μας. Ὁ ἀπόστο-
λος Παῦλος μᾶς διαβεβαιώνει: «Πιστὸς 
ὁ Θεός, ὃς οὐκ ἐάσει ὑμᾶς πειρασθῆναι 
ὑπὲρ ὃ δύνασθε, ἀλλὰ ποιήσει σὺν τῷ 
πειρασμῷ καὶ τὴν ἔκβασιν τοῦ δύνα-
σθαι ὑμᾶς ὑπενεγκεῖν» (Α΄ Κορ. ι΄ 13). 
Δηλαδή, εἶναι ἀξιόπιστος ὁ Θεὸς καὶ 
σύμφωνα μὲ τὶς ὑποσχέσεις του δὲν θὰ 
σᾶς ἀ  φήσει νὰ πειρασθεῖτε παραπά νω 

ἀπὸ τὴ δύναμή σας, ἀλλὰ μαζὶ μὲ τὸν 
πειρασμὸ θὰ φέρει καὶ τὸ τέλος του, 
ὥ στε νὰ μπορεῖτε νὰ τὸν ἀντέξετε. 

Πραγματικά, σὲ κανέναν ἄλλον δὲν 
εἶ ναι τόσο κοντὰ ὁ  Κύριος ὅσο 

στὸν χριστιανὸ ποὺ  ὑπομονε-
τικὰ  βα  στάζει τὸν  σταυ ρό 
του: «Μετ’ αὐτοῦ εἰμι ἐν  θλί-
ψει» (Ψαλμ. 90, 15). Στὴ 
 θλίψη καὶ στὸν πόνο του 
εἶ  μαι μαζί του, μᾶς βεβαι-
ώνει ἐ   παν α λαμβά νον τας 
λό για τοῦ θεοπνεύστου 
Ψαλμωδοῦ του. Εἶμαι 
μαζὶ μὲ τὸν κάθε πιστό, 

ποὺ σηκώνει τὸ σταυρό 
του στὴ ζωή του. 

❁   ❁   ❁
Τὶς ἡμέρες αὐτὲς δι-

ερχόμαστε περίοδο ἀ      -
γώνα πνευματικοῦ, ἐ -
φόσον ἤδη  διανύουμε 
τὴν Ἁγία καὶ Μεγάλη 

Τεσ σαρακοστή, ἀλλὰ καὶ ἀγώνα γιὰ 
τὴν ἐπιβίωσή μας, ἀφοῦ ὅλοι μας σὲ μι-
κρότερο ἢ μεγαλύτερο βαθμὸ ὑφιστά-
μεθα τὶς ὀδυνηρὲς συνέπειες ἀπὸ τὴν 
οἰκονομικὴ κρίση ποὺ μαστίζει τὴ χώρα 
μας. 

Σὲ μιὰ τέτοια κρίσιμη περίοδο δὲν ὑ  -
πάρχει τίποτε πιὸ ἐνισχυτικὸ καὶ παρή-
γορο ἀπὸ αὐτὸ ποὺ προβάλλει σήμερα 
ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία: τὸν Τίμιο Σταυρό 
στολισμένο μὲ ἀνοιξιάτικα λουλούδια, 
γιὰ νὰ μὴν ξεχνοῦμε ὅτι, ὅπως μετὰ τὸν 
χειμώνα ἔρχεται ἡ ἄνοιξη, ἔτσι καὶ μετὰ 
τὸν Σταυρὸ ἀκολουθεῖ πάντα ἡ Ἀνά-
σταση!

Ἀνάλυση τοῦ Ἀποστολικοῦ καὶ Εὐαγγελικοῦ ἀναγνώσματος γιὰ τὴν Κυριακὴ Δ΄ 
Νηστειῶν (Ἑορτὴ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου) μπορεῖτε νὰ βρεῖτε στό: Ἑορ-
τοδρόμιον, Ἀθαν. Φραγκοπούλου, τόμ. 1ος, σελ. 348-363.
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Ηταν τὸ ἔτος 44 π.Χ. Στὴ Ρώμη, 
ἔπειτα ἀπὸ σειρὰ πολέμων καὶ 
ἐσωτερικῶν ἀναμετρήσεων, ὁ 

Ἰούλιος Καίσαρας εἶχε καταστεῖ ἀπό-
λυτος κυρίαρχος. Ὁ Καίσαρας ἦταν 
ἐκπληκτικὴ διάνοια. Ἦταν πολιτικός, 
στρατιωτικός, νομοθέτης, νομοδιδά-
σκαλος, ρήτορας, ποιητής, ἱστορικός, 
ἀρχιτέκτονας, ἀστρονόμος καὶ μαθη-
ματικός, ἕνας ἀπὸ τοὺς τρεῖς μεγάλους 
στρατηλάτες τοῦ ἀρχαίου κόσμου (Μέ-
γας Ἀλέξανδρος, Ἀννίβας, Ἰούλιος Καί-
σαρας).

Ὅμως οἱ κοντινοί του ἄνθρωποι φο-
βήθηκαν ὅτι ἡ παντοδυναμία του θὰ 
τὸν μετέτρεπε σὲ τύραννο. Ἔτσι σχεδί-
ασαν καὶ ὀργάνωσαν συνωμοσία ἐναν-
τίον του. Γιὰ τὴ συνωμοσία αὐτὴ δύο 
ἄνθρωποι προσπάθησαν νὰ τὸν εἰδο-
ποιήσουν, ἀλλὰ δὲν τοὺς ἄκουσε. Ὁ 
ἕνας ἦταν μάντης καὶ τὸν εἰδοποίη-
σε νὰ φυλάγεται, διότι στὶς εἰδοὺς τοῦ 
Μαρτίου θὰ περάσει μεγάλο κίνδυνο.

Τί ἦταν «αἱ εἰδοὶ» τοῦ Μαρτίου; Ἦταν 
ἡ 15η τοῦ μηνὸς Μαρτίου, τὴν ὁποία 
οἱ Ρωμαῖοι ὀνόμαζαν «Μαρτίου εἰδοί».
Ἐπίσης ὀνόμαζαν εἰδοὺς καὶ τὴν 15η 
τῶν μηνῶν Μαΐου, Ἰουλίου καὶ Ὀκτω-

βρίου, καὶ τὴν 13η τῶν ὑπολοίπων 
μηνῶν. Ὅταν ἔφθασε ἡ μέρα ἐκείνη, ἡ 
15η τοῦ Μαρτίου, ὁ Καίσαρας πηγαί-
νοντας πρὸς τὴ Σύγκλητο συνάντησε 
τὸν μάντη: «Πάρεισιν (= ἔφθασαν) αἱ 
εἰδοί», τοῦ εἶπε πειρακτικά, (ἐννοών-
τας: «καὶ δὲν ἔπαθα τίποτε»). «Ναί, 
πά  ρεισιν, ἀλλ’ οὐ παρεληλύθασι»· 
«ναί, ἔφθασαν ἀλλὰ δὲν πέρασαν», 
τοῦ ἀπάντησε ἤρεμα ὁ μάντης.

Μέσα στὴ Σύγκλητο ἕνας σοφιστὴς 
ἀπὸ τὴν Κνίδο, ὁ Ἀρτεμίδωρος, ποὺ 
εἶχε μάθει γιὰ τὴ συνωμοσία, ἔδωσε 
στὸν Καίσαρα ἕνα γράμμα, ὅπου τὸν 
πληροφοροῦσε γιὰ τὸν κίνδυνο. «Διά-
βασέ το, Καίσαρα», τοῦ εἶπε, «μονά-
χος σου καὶ γρήγορα. Γράφει σπου-
δαῖα πράγματα, ποὺ σ’ ἐνδιαφέρουν 
πολύ». Ἀλλὰ ὁ Καίσαρας τὸ ἄφησε γιὰ 
ἀργότερα.

Οἱ συνωμότες, ποὺ ἀνάμεσά τους 
ἦταν καὶ ὁ θετὸς γυιὸς τοῦ Καίσαρα 
Μᾶρκος Βροῦτος, δολοφόνησαν τὸν 
Ἰούλιο Καίσαρα στὶς εἰδοὺς τοῦ Μαρτί-
ου, στὶς 15 δηλαδὴ τοῦ μηνὸς Μαρτίου, 
τοῦ ἔτους 44 π.Χ. Ἦταν τότε 56 ἐτῶν 
καὶ δέχθηκε 23 μαχαιριὲς στὸ σῶμα 
του.
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Ὅταν ὁ Καίσαρας εἶδε ἀνάμεσα 
στοὺς συνωμότες καὶ τὸν Βροῦτο, ἀνα-
φώνησε στὴν ἑλληνικὴ γλώσσα: «Καὶ 
σύ, τέκνον Βροῦτε;»· μιὰ φράση ποὺ 
ἀπὸ τότε ἔμεινε παροιμιώδης μαζὶ μὲ 
τὴν παράδοξη διατύπωση «αἱ Μαρτί-
ου εἰδοί».

Γιατί κάναμε τόσο λόγο γιὰ τὶς εἰδοὺς 
τοῦ Μαρτίου; Τὸ κάναμε, διότι σὲ ἕνα 
βαθύτερο ἐπίπεδο «αἱ εἰδοὶ τοῦ Μαρτί-
ου» ἀφοροῦν καὶ τὸν καθένα μας. Ὄχι 
ὡς συγκεκριμένη ἡμερομηνία (15 Μαρ-
τίου) ἀλλὰ ὡς γεγονὸς ποὺ περιέχει 
σημαντικότατα μηνύματα γιὰ μᾶς. Ποιὰ 
μηνύματα; Νά δύο ἀπὸ αὐτά:

Τὸ πρῶτο: Τὸν Καίσαρα προσπά-
θησαν νὰ τὸν προφυλάξουν ἀπὸ τὸν 
θάνατο δύο ἄνθρωποι. Ματαίως, διό-
τι δὲν ἔδωσε σημασία στὰ λόγια τους. 
Ἀντίστοιχα καὶ μᾶς κάποιοι φίλοι μας, 
μάλιστα ὁ πνευματικός μας πατέρας, 
μπορεῖ κάποτε νὰ μᾶς ἐπιστήσουν τὴν 
προσοχή, διότι ὁ δρόμος ποὺ ἀκολου-
θοῦμε εἶναι πνευματικὰ ἐπικίνδυνος. 
Θὰ εἶναι λάθος μέγα νὰ ἀγνοήσουμε 
ἐπιπόλαια τὶς σωτήριες αὐτὲς προειδο-
ποιήσεις.

Κι ἕνα δεύτερο: Γιὰ τὸν Καίσαρα «αἱ 
εἰδοὶ τοῦ Μαρτίου» ἦταν ἡ μέρα τῆς 
δολοφονίας του· γιὰ τὸν καθένα ἀπὸ 
μᾶς μποροῦν νὰ θεωρηθοῦν ἡ ἡμέρα 
τῆς ἀναχωρήσεώς μας ἀπὸ τὸν κόσμο 
τοῦτο. Σὲ κάποιες «εἰδοὺς τοῦ Μαρτί-
ου» ἢ ὁποιαδήποτε ἄλλη μέρα ὁποιου-
δήποτε μηνὸς θὰ κληθοῦμε νὰ ἀνε-
βοῦμε στὸ τρένο τῆς αἰωνιότητος. Θὰ 
εἶναι τὸ τελευταῖο μας ταξίδι καὶ τὸ πιὸ 
σημαντικὸ τῆς ζωῆς μας. Ποῦ θὰ ἀπο-
βιβαστοῦμε; Στὸν χῶρο τῆς θείας ζωῆς 
ἢ στὸν χῶρο τῆς αἰώνιας φωτιᾶς; Αὐτὸ 
εἶναι τὸ καιριότερο ζήτημα. 

Λοιπόν, ὅπως τότε οἱ δύο ἐκεῖνοι θέ-
λησαν νὰ σώσουν τὸν Καίσαρα ἀπὸ 

τὸν θάνατο, ἔτσι καὶ πολὺ περισσότερο 
ὁ Θεὸς ἐμᾶς θέλει νὰ μᾶς σώσει ἀπὸ 
τὸν αἰώνιο θάνατο, γι᾿ αὐτὸ μᾶς προ-
ειδοποιεῖ νὰ εἴμαστε πάντοτε ἕτοιμοι, 
ἀφοῦ εἶναι ἄγνωστη ἡ ἡμέρα τοῦ τέ-
λους μας.

Καὶ θὰ εἶναι τραγικό, θὰ εἶναι κατα-
στροφικὸ λάθος νὰ ἀγνοήσουμε τὶς 
σαφεῖς προειδοποιήσεις τοῦ Θεοῦ 
καὶ νὰ χάσουμε τὴ χαρὰ τῆς Βασιλεί-
ας του. Ὑπάρχει μιὰ φράση τοῦ Κυρίου 
ποὺ δὲν βρίσκεται στὰ Εὐαγγέλια, ἔχει 
ὅμως διασωθεῖ ἀπὸ τοὺς μαθητὲς τῶν 
Ἀποστόλων, καὶ εἶναι πολὺ σημαντικὴ 
γιὰ τὸ θέμα ποὺ ἀναπτύσσουμε. Μιλά-
ει ὁ Κύριος καὶ λέει: «Ἐν ᾧ ἐὰν εὕρω 
σε, ἐν τούτῳ καὶ κρινῶ σε»· ποὺ σημαί-
νει: στὴν κατάσταση ποὺ θὰ σὲ βρῶ, σ᾿ 
αὐτὴν καὶ θὰ σὲ κρίνω. Στὴν κατάστα-
ση ποὺ θὰ σὲ βρῶ... Ποιὰ ἄραγε εἶναι 
ἡ κατάστασή μας αὐτὴ τὴ στιγμή; Εἶναι 
κατάσταση μετανοίας; Ἢ μήπως ἐπι-
κίνδυνης πνευματικῆς ἀδιαφορίας;

Νά λοιπὸν ποὺ ὀφείλουμε νὰ εἴμαστε 
πάντοτε ἕτοιμοι γιὰ τὴν τελικὴ ἀναχώ-
ρηση. Ἕτοιμοι, ἀφοῦ δὲν γνωρίζουμε 
τὴν ὥρα τῆς ἀναχωρήσεώς μας. Ὁ Κύ-
ριος τονίζον τας τὸ ἄγνωστο αὐτῆς τῆς 
ὥρας τὴν παρομοίασε μὲ τὴν εἰσβολὴ 
τοῦ κλέφτη στὸ σπίτι. Ἂν ὁ νοικοκύ-
ρης τοῦ σπιτιοῦ ἤξερε τὴν ὥρα ποὺ ὁ 
κλέφτης θὰ χτυπήσει, θὰ ἔμενε ἄγρυ-
πνος καὶ δὲν θὰ ἄφηνε νὰ γίνει διάρρη-
ξη τοῦ σπιτιοῦ του. Ἀλλὰ δὲν τὴ γνωρί-
ζει (Ματθ. κδ΄ 42-44).

Παρόμοια καὶ ὁ καθένας μας ἀγνοεῖ 
τὴν ὥρα τῆς ἐπισκέψεως τοῦ Κυρίου. 
Ἄς εἴμαστε συνεπῶς πάντοτε ἕτοιμοι, 
ὥστε, ἂν ἔρθει αἰφνιδίως ὁ Κύριος νὰ 
παραλάβει τὴν ψυχή μας, νὰ εἰσέλθου-
με ἕτοιμοι μαζί του στοὺς αἰώνιους γά-
μους του, στὴν ἄπειρη χαρὰ καὶ δόξα 
τῆς εὐλογημένης Βασιλείας του.



Ο  θεόπνευστος συγγραφέας τῆς 
πρὸς Ἑβραίους Ἐπιστολῆς μᾶς 
παρακινεῖ νὰ βοηθοῦμε, νὰ στηρί-
ζουμε, νὰ οἰκοδομοῦμε ὁ ἕνας τὸν 

ἄλλον: «Παρακαλεῖτε ἑαυτοὺς καθ’ ἑκά-
στην ἡμέραν ἄχρις οὗ τὸ σήμερον κα-
λεῖται, ἵνα μὴ σκληρυνθῇ ἐξ ὑμῶν τις 
ἀπάτῃ τῆς ἁμαρτίας» (Ἑβρ. γ΄ 13)· νὰ 
προτρέπετε ὁ ἕνας τὸν ἄλλον κάθε μέρα, 
ὅσο καιρὸ διαρκεῖ τὸ σήμερα αὐτῆς τῆς 
ζωῆς. Νὰ ἐνισχύετε καὶ νὰ διορθώνετε 
ὁ ἕνας τὸν ἄλλον, γιὰ νὰ μὴν ἐξαπατη-
θεῖ κανεὶς ἀπὸ σᾶς ἀπὸ τὴν ἀπάτη τῆς 
ἁμαρτίας καὶ ἀποσκληρυνθεῖ.

«Παρακαλεῖτε» σημαίνει νὰ ἐνισχύ-
ετε, νὰ τονώνετε ὁ ἕνας τὸν ἄλλον. Τὴ 
δυ νατότητα τῆς ἀλληλοενισχύσεως δὲν 
θὰ τὴν ἔχουμε πάντοτε. Θὰ τὴν ἔχουμε 
ὅσο ἰσχύει τὸ σήμερα αὐτῆς τῆς ζωῆς. Σ’ 
αὐτὴν τὴν περίοδο μᾶς καλεῖ ὁ Θεὸς νὰ 
δείχνουμε ἀγάπη στοὺς ἀδελφούς, νὰ 
δίνουμε μαρτυρία γιὰ τὸν Χριστό. Μὴν 
ἀφήνουμε τὴν εὐκαιρία ἀνεκμετάλλευτη. 

Τὴ φροντίδα τοῦ πνευματικοῦ στηρι-
γμοῦ τῶν ἀνθρώπων τὴν ἔχουν πρωτί-
στως οἱ ποιμένες τῆς Ἐκκλησίας. Αὐτοὶ 
κατεξοχὴν ὀφείλουν νὰ ἐνισχύουν καὶ νὰ 
καθοδηγοῦν τοὺς πιστούς. Ἀλλὰ ἡ ἀλλη-
λοενίσχυση εἶναι καθῆκον καὶ ὅλων τῶν 

πιστῶν. Ὅλοι μποροῦμε νὰ βοηθήσου-
με. Ἔχουν καθῆκον οἱ φίλοι νὰ ἐνισχύ-
ουν τοὺς φίλους, οἱ γείτονες τοὺς γείτο-
νες, οἱ δάσκαλοι τοὺς μαθητές, οἱ πρε-
σβύτεροι τοὺς νεοτέρους, ὅλα τὰ μέλη 
τῆς Ἐκκλησίας ἀδιακρίτως ἡλικίας, φύ-
λου, ἐπαγγέλματος, νὰ προτρέπουμε 
στὸ καλὸ ὁ ἕνας τὸν ἄλλον.

Μᾶς κάνει ἐντύπωση ὅτι ὁ  συγγραφέ ας 
τῆς πρὸς Ἑβραίους Ἐπιστολῆς μᾶς  καλεῖ 
νὰ ἐπιτελοῦμε τὸ καθῆκον τῆς ἀλληλοεν-
ισχύσεως σὲ  καθημερινὴ βάση, «καθ’ ἑ -
κάστην ἡμέραν». Καὶ  αἰτιολογεῖ γιὰ ποιὸ 
λόγο ὀφείλουμε νὰ τὸ  κάνουμε αὐτό. Γιὰ 

νὰ μὴ μείνει κανεὶς ἀβοήθητος καὶ σκλη-
ρυνθεῖ ἡ καρδιά του ἀπὸ τὴν ἀπάτη τῆς 
ἁμαρτίας. 

Ἡ ἁμαρτία εἶναι ἀπατηλή. Εὔκολα μᾶς 
ξεγελάει. Τὰ ἀρνητικὰ ἐρεθίσματα εἶναι 
περισσότερα ἀπὸ τὰ θετικά, διότι «ὁ κό-
σμος ὅλος ἐν τῷ πονηρῷ κεῖται» (Α΄ Ἰω. 
ε΄ 19). Ἂν μείνουμε ἀβοήθητοι καὶ δι-
καιολογοῦμε τὶς παραβάσεις ποὺ κά-
νουμε, κινδυνεύουμε νὰ σκληρυνθοῦμε 
ἀπὸ τὴν ἁμαρτία. Αὐτὸ τὸ ἔχουν πάθει 
ὄχι ἕνας καὶ δύο, ἀλλὰ πολλοὶ ἄνθρω-
ποι. Γίνεται μία κακὴ ἀρχή, κατόπιν ἡ μιὰ 
ὑποχώρηση φέρνει τὴν ἄλλη, ἡ μιὰ πα-
ράλειψη τὴν ἄλλη, καὶ δημιουργοῦνται 
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ὁ LαψανιPτης

῾Ο βίος καὶ τὸ μαρτύριο τοῦ σπουδαί-
ου αὐτοῦ Νεομάρτυρος τῆς θεσ σα λικῆς 
κωμοπόλεως Ραψάνης. Σελίδες 62.

Τιμᾶται 2,50  ̦. 

κακὲς συνήθειες ποὺ δύσκολα ἀποβάλ-
λονται. Τὰ πάθη ριζώνουν σιγὰ σιγὰ καὶ 
δύσκολα ξεριζώνονται. 

Ἡ πνευματικὴ ζημιὰ συνήθως δὲν φαί-
νεται ἀμέσως. Γίνεται ἀνεπαίσθητα, χω-
ρὶς νὰ τὸ πολυκαταλαβαίνουμε. Ἐξασθε-
νεῖ ἡ φωνὴ τῆς συνειδήσεως, ἀλλάζει 
πρὸς τὸ χειρότερο ἡ συμπεριφορά μας, 
σκληρύνεται ἡ καρδιά μας. Βλέπει καν-
εὶς ἀνθρώπους ποὺ ἦταν πολὺ θερμοί, 
μὲ τὴν πάροδο τοῦ χρόνου νὰ ψυχραί-
νονται. Ἐνῶ εἶχαν ζῆλο,  ἐνθουσιασμὸ 
καὶ ἐνδιαφέρον γιὰ τὰ  πνευματικά, ὁ ζῆ-
λος τους μαραίνεται, ὁ ἐνθουσιασμός 
τους πέφτει καὶ γίνονται ἀδιάφοροι. Ἐνῶ 
ἡ καρδιά τους φλεγόταν ἀπὸ ἀγάπη 
πρὸς τὸν Θεό, ἀρχίζουν νὰ μὴν ἔχουν 
ὄρεξη γιὰ τὰ πνευματικά, νὰ μὴν ἑλκύον-
ται ἀπὸ τὴ μελέτη τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ, 
νὰ ἀραιώνουν ἢ καὶ νὰ σταματοῦν τὴν 
ἱερὰ Ἐξομολόγηση καὶ τὴ θεία Κοινω-
νία, νὰ ξεστρατίζουν. Τὸ ὀδυνηρὸ ἀπο-
τέλεσμα ὅλων αὐτῶν τῶν παρεκκλίσεων 
εἶναι ὅτι ἡ καρδιά τους ἀντὶ νὰ ἐξαγνίζε-
ται, σιγὰ σιγὰ μολύνεται. Ἀντὶ νὰ μαλα-
κώνει, σκληρύνεται. 

Γιὰ νὰ μὴ συμβεῖ αὐτό, ὁ λόγος τοῦ 
Θε οῦ μᾶς παρακινεῖ νὰ ἐνισχύουμε ὁ ἕ-
νας τὸν ἄλλον: «Παρακαλεῖτε ἀλλή-
λους» (Α΄ Θεσ. ε΄ 11)! Μᾶς προτρέπει 
νὰ στηρίζουμε τοὺς ἀδελφούς μας στὴν 
πίστη. 

Γιὰ νὰ ἐννοήσουμε πόσο πολὺ βοηθεῖ 
ἡ ἀλληλοενίσχυση, νὰ θυμηθοῦμε τοὺς 
Τεσσαράκοντα Μάρτυρες. Πόσο δύσ-
κολη νύχτα πέρασαν στὴν παγωμένη 
λί μνη τῆς Σεβαστείας! Ἀλλὰ γιὰ νὰ ἀντέ-
ξουν, ἐνίσχυαν ὁ ἕνας τὸν ἄλλον λέγον-
τας: «Δριμὺς ὁ χειμών, ἀλλὰ γλυκὺς ὁ 
Παράδεισος»· εἶναι δριμὺς ὁ χειμώνας, 
ἀλλὰ γλυκὺς ὁ Παράδεισος. Ἔτσι ἔμει-
ναν πιστοὶ ἄχρι θανάτου καὶ στεφανώ-
θηκαν μὲ τὸ στεφάνι τοῦ μάρτυρος. 

Ὁ ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κλίμακος στοὺς 
λόγους του περὶ ὑπακοῆς καὶ περὶ με-
τανοίας περιγράφει διὰ πολλῶν ὅτι οἱ 
πατέρες ἑνὸς ὑποδειγματικοῦ κοινοβίου 
ἐνθάρρυναν ὁ ἕνας τὸν ἄλλον μὲ λόγους 
παρακλήσεως. Ὑπενθύμιζαν ὁ ἕνας 
στὸν ἄλλον τὸν Παράδεισο, τὴν Κόλαση, 
τὴ μνήμη τοῦ θανάτου, ζητοῦσαν ὁ ἕνας 
τὶς προσευχὲς τοῦ ἄλλου.  Ἔτσι ἔπαιρ-
ναν δύναμη ὁ ἕνας ἀπὸ τὸν ἄλλον, γιὰ 
νὰ συνεχίζουν μὲ περισσότερο ἐνθουσι-
ασμὸ τὸν καλὸν ἀγώνα τῆς πίστεως.

Στὰ δύσκολα χρόνια ποὺ ζοῦμε ὅλοι 
οἱ ἄνθρωποι ἔχουμε ἀνάγκη στηριγμοῦ 
καὶ ἐνισχύσεως. Κι ἐμεῖς, ἀλλὰ καὶ οἱ φί-
λοι μας καὶ οἱ συγγενεῖς καὶ οἱ συνερ-
γάτες μας θέλουν νὰ ἀκοῦν τὸν ἐνισχυ-
τικὸ λόγο. Ὅσο μποροῦμε, νὰ γινόμαστε 
«υἱοὶ παρακλήσεως», ὅπως ὁ ἀπόστο-
λος Βαρνάβας (Πράξ. δ΄ 36). Νὰ ἀλλη-
λοενισχυόμαστε.
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Ο  ἱ ἅγιοι μάρτυρες Τρόφιμος καὶ 
Εὐκαρπίων ἔζησαν στὶς ἀρχὲς τοῦ 
4ου αἰῶνος, στὰ χρόνια τοῦ σκλη-

ροῦ διώκτη Διοκλητιανοῦ. Ἦταν καὶ οἱ 
δύο προικισμένοι μὲ σωματικὸ σφρί-
γος καὶ ἀπαράμιλλη γενναιότητα, καὶ 
πολλὴ ἐμπιστοσύνη ἐνέπνεαν γύρω 
τους. Γι’ αὐτὸ ὁ Διοικητὴς τῆς Βιθυνίας 
τοὺς εἶχε προσλάβει στὴν προσωπικὴ 
φρουρὰ τῆς ἀσφαλείας του. Πολλὲς 
φορὲς τοὺς ἀνέθετε εἰδικὲς ἀποστολὲς 
γιὰ τὴ σύλληψη τῶν χριστιανῶν. Καὶ 
αὐτοὶ ἀπόλυτα πειθαρχικοὶ σὲ κάθε 
ἐντολὴ τοῦ κυρίου τους ἔτρεχαν μὲ 
δίψα αἱμοβόρου θηρίου σὲ ἀναζήτηση 
«τῶν ἀκάκων ἀρνίων» τοῦ Ναζωραί-
ου. Καὶ ἀλίμονο σὲ ὅσους χριστιανοὺς 
ἀντιστέκονταν στὶς διαταγὲς τοῦ αὐτο-
κράτορα. Τοὺς ὑπέβαλλαν σὲ σκληρὰ 
βασανιστήρια, στρεβλώσεις, μαστιγώ-
σεις, θάνατο!...

Σὲ μιὰ τέτοια ἀποστολὴ ὁ Τρόφιμος 
καὶ ὁ Εὐκαρπίων αἰχμαλωτίστηκαν στὸ 
δίχτυ τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Καὶ ἀπὸ 
διῶκτες του ἔγιναν φίλοι του, ὑπερ α-
σπιστὲς καὶ μάρτυρές του! Καθὼς δη-
λαδὴ ἔτρεχαν στὸ δρόμο πρὸς τὴ Νι-
κομήδεια γιὰ νὰ τιμωρήσουν χριστια-
νούς, ἕνα παράδοξο θέαμα τοὺς ἔκαμε 
νὰ μειώσουν τὴν ταχύτητά τους. Εἶδαν 
μπροστά τους μιὰ πύρινη νεφέλη ποὺ 

κατέβαινε ἀπὸ τὸν οὐρανό, ἐνῶ ταυ-
τόχρονα ἄκουσαν μιὰ βροντερὴ φωνὴ 
ποὺ τοὺς ἄφησε ἄναυδους:

–Γιατί μὲ τέτοια αἱμοβόρα αἰσθήματα 
καταδιώκετε τοὺς δικούς μου πιστούς; 
Ἂς ξέρετε καλὰ πὼς οἱ δικοί μου δὲν 
αἰχμαλωτίζονται καὶ δὲν ὑποκύπτουν 
στὶς ἀπειλές σας!... Νομίζετε ὅτι τοὺς 
κερδίζετε. Ὅμως ματαιοπονεῖτε... Ἂν 
θέλετε νὰ σωθεῖτε, νὰ τοὺς μοιάσετε.

Συγκλονισμένοι ἔπεσαν κάτω καὶ οἱ 
δύο ἀξιωματικοί, ἐνῶ ἡ φωνὴ ἀπὸ τὸν 
οὐρανὸ συνέχισε νὰ τοὺς λέγει:

–Μετανοῆστε! Ἀλλάξτε φρονήματα 
καὶ διαθέσεις καὶ γίνετε δικοί μου. Καὶ 
τότε θὰ συγχωρηθοῦν οἱ μεγάλες σας 
ἀδικίες καὶ ἁμαρτίες.

Ὑψώνοντας τὰ μάτια τους στὸν οὐ-
ρανὸ οἱ δύο διῶκτες εἶδαν ἕναν ἄν δρα 
λευκοντυμένο καὶ γύρω του μάρτυρες. 
Ἦταν γνώριμες μορφές. Ἦταν ὅλοι ἐ  -
κεῖνοι οἱ πιστοὶ ποὺ τοὺς εἶχαν ὁδηγή-
σει οἱ ἴδιοι μὲ τὰ χέρια τους στὸ μαρτυ-
ρικὸ θάνατο...

Οἱ πέτρινες καρδιὲς τῶν δύο σκλη-
ρῶν φίλων ράγισαν. Δάκρυα μετανοί-
ας κύλησαν ἀπὸ τὰ μάτια τους. Στε-
ναγμοὶ συντριβῆς βγῆκαν ἀπὸ τὰ χεί-
λη τους, καὶ οἱ δύο διῶκτες ζήτησαν 
ἐ    πίμονα ἀπὸ τὸν Θεὸ συγχώρηση! Ἡ 
ἀρχὴ τοῦ θαύματος τῆς ἐπιστροφῆς 
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δύο ἐχθρῶν τοῦ Χριστοῦ εἶχε συντε-
λεσθεῖ.

Θαῦμα τόσο παράλληλο μὲ τὸ θαῦμα 
τοῦ Παύλου στὸ δρόμο γιὰ τὴ Δαμα-
σκό.

Σὲ λίγο οἱ δύο γενναῖοι ὑπασπιστὲς 
Τρόφιμος καὶ Εὐκαρπίων ἔμπαιναν 
στὴ φυλακὴ τῆς Νικομήδειας. Ὄχι γιὰ 
νὰ τιμωρήσουν. Ἀλλὰ γιὰ νὰ ἐλευθε-
ρώσουν χριστιανοὺς κρατουμένους. 
Ἐκεῖ μπροστά τους συγκλονισμένοι 
τοὺς ἐμπιστεύθηκαν ὅσα θαυμαστὰ 
γεγονότα εἶχαν ζήσει πρὶν ἀπὸ λίγη 
ὥρα.  Ζήτησαν ἀπὸ τοὺς ἔγκλειστους 
χριστιανοὺς νὰ κατηχηθοῦν καὶ νὰ βα-
πτισθοῦν. Καὶ ὅλα ἔγιναν ἐκεῖ μέσα 
στὴ φυλακή! Ἁπλά, σύντομα καὶ δυνα-
τά!...

Μὲ ἱερὸ ἀσυγκράτητο ἐνθουσιασμὸ 
βγῆκαν ἔξω ἀπὸ τὴ φυλακὴ οἱ δύο φί-
λοι – χριστιανοὶ τώρα – καὶ διαλαλοῦ-
σαν στοὺς δρόμους τῆς πόλεως ὅτι 
ἕ   να εἶναι τὸ σωτήριο ὄνομα, ὁ Ἰησοῦς. 
Μόνον Αὐτός, ὁ Ἰησοῦς Χριστός, σώ-
ζει καὶ ἐλευθερώνει τοὺς ἀνθρώπους 
ἀπὸ τὰ πάθη καὶ φωτίζει τὸ νοῦ τους 
μὲ φῶς ἀληθινό!

Οἱ εἰδωλολάτρες κάτοικοι τῆς πόλε-
ως ξαφνιάστηκαν. Ἡ εἴδηση ἁπλώθη-
κε γρήγορα παντοῦ. Ἔφθασε μέχρι καὶ 
στὸ Διοικητὴ τῆς Βιθυνίας: «Δύο ἔμπι-
στοί σου σωματοφύλακες σὲ πρόδω-
σαν. Ἔγιναν πιστοὶ Κυρίου».

Μάταια προσπάθησε ὁ Διοικητὴς 
νὰ μεταπείσει τοὺς δύο ἐκλεκτούς του 
ἔμπιστους φρουρούς.

–Ποιὰ μαγικὴ ραδιουργία σᾶς αἰχμα-
λώτισε καὶ σᾶς ἔκανε νὰ παραφρονή-
σετε πιστεύοντας σὲ μιὰ θρησκεία πα-
ράλογη; 

Οἱ δύο φίλοι ἀτρόμητα ὁμολόγησαν:
–Τὸν Χριστὸ Τὸν γνωρίσαμε μὲ θαῦ-

μα. Τὸν ἀγαπήσαμε καὶ Τὸν ἐπιλέξαμε 
ἐλεύθερα καὶ Τὸν διαλαλοῦμε· εἶναι δι-
κός μας Σωτήρας καὶ Σωτὴρ ὅλου τοῦ 
κόσμου. Γιὰ χάρη του διάταξε ὅ,τι θέ-
λεις!...

Ἡ διαταγὴ ἦταν θάνατος καὶ μάλι-
στα ἀργὸς καὶ ἐπώδυνος θάνατος μὲ 
τὸ μαρτύριο τοῦ τροχοῦ. Μὲ ἀγαλλί-
αση ψυχῆς δέχθηκαν καὶ οἱ δύο νὰ 
προσδεθοῦν στὸ σιδερένιο τροχό. Καὶ 
καθὼς τὰ τεράστια τροχισμένα ἄγκι-
στρα ξέσχιζαν τὶς σάρκες τους, οἱ ὑ πο-
ψήφιοι αὐτοὶ ἅγιοι ἱκέτευαν τὸν Κύριο.

–Μᾶς ἀξίζουν, Κύριε, αὐτὰ τὰ μαρ-
τύρια. Ἂς εἶναι τόσο σκληρά! Τέτοια 
μᾶς ἀξίζουν, γιὰ νὰ ἐξαγνίσουμε αὐτὴ 
τὴν ὥρα τὴν ψυχή μας ἀπὸ τὶς ἀδικίες 
ποὺ προξενήσαμε σὲ τόσο πολλοὺς 
δικούς σου, Κύριε, πιστούς σου δού-
λους!

Ἡ προσευχή τους ὅλο δυνάμωνε. Καὶ 
ἔφερνε ντροπὴ στὸν ἄρχοντά τους. Γι’ 
αὐτὸ ἔδωσε ἐντολὴ νὰ ἐπισπευσθεῖ ὁ 
θάνατός τους. Καὶ ἀπὸ τὸν τροχὸ νὰ 
ὁδηγηθοῦν στὴν πυρά. Μιὰ ἀναμμέ-
νη τεράστια φωτιὰ στὴ μέση τῆς πόλε-
ως ἀνέμενε τοὺς Μάρτυρες. Σὲ λίγο οἱ 
πύρινες φλόγες εἶχαν τυλίξει τὰ βασα-
νισμένα τους σώματα, ἐνῶ μέσα στὰ 
νεανικά τους κορμιὰ ἔκαιγε μιὰ ἄλλη 
ἄυλη τεράστια φλόγα ἀγάπης πρὸς 
τὸν Θεό, ποὺ ξεκινοῦσε ἀπὸ τὴ γῆ καὶ 
ἄγγιζε τὸν οὐρανό!...

Δύο Μάρτυρες! Εὐκαρπίων καὶ Τρό-
φιμος! Δύο καιόμενες καρδιὲς ἀπὸ ἀ -
γάπη τόσο δυνατὴ πρὸς τὸν Θεό!

Κάμε, Κύριε, καὶ στὶς δικές μας καρ-
διὲς ἡ φλόγα τῆς δικῆς σου ἀγάπης 
νὰ κυριαρχεῖ. Καὶ ἐξαγνισμένη καὶ κα-
θαρὴ νὰ φωτίζει καὶ νὰ θερμαίνει μὲ τὸ 
δικό σου φῶς τὴν ἀποστατημένη κοι-
νωνία μας!



Α
ΡΙ
Θ

. 2
04

1,
 1

5 
Μ

Α
ΡΤ

ΙΟ
Υ

 2
01

2

132

"ραυγὴ ἀγωνίας
τοῦ Qρχιεπισκόπου

Συγκλονιστικὴ ἐπιστολὴ πρὸς τὸν Πρω-
θυπουργὸ κ. Λουκᾶ Παπαδῆ μο ἀπηύθυ-
νε ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπί σκοπος Ἀθη-
νῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος. 
Γράφει μεταξὺ τῶν ἄλλων:

«Σπαράσσεται ἡ καρδιὰ καὶ θολώνει 
ὁ νοῦς μας μὲ ὅσα συνέβησαν τοὺς τε-
λευταίους καιροὺς καὶ ἐξακολουθοῦν νὰ 
συμβαίνουν στὸν Τόπο μας.

Ἄνθρωποι μὲ ἀξιοπρέπεια χάνουν ἀπὸ 
τὴ μία στιγμὴ στὴν ἄλλη τὴ δουλειά, ἀκό-
μη καὶ τὸ σπίτι τους. Τὸ φαινόμενο τῶν 
ἀστέγων, ἀλλὰ καὶ τῶν πεινασμένων – 
φαινόμενο κατοχικῶν ἐποχῶν – παίρνει 
ἐφιαλτικὲς διαστάσεις. Οἱ ἄνεργοι αὐξά-
νονται κατὰ χιλιάδες μέρα μὲ τὴ μέρα... 
Οἰκογενειάρχες καὶ ἰδίως οἱ πιὸ φτωχοί, 
οἱ πολύτεκνοι, οἱ μεροκαματιάρηδες βρί-
σκονται σὲ ἀπόγνωση μετὰ τὶς ἀλλεπάλ-
ληλες περικοπὲς τῶν μισθῶν τους καὶ 
τοὺς ἀβάσταχτους νέους φόρους... ὁ κίν-
δυνος κοινωνικῆς ἀνάφλεξης δὲν μπορεῖ 
νὰ ἀγνοεῖται πιὰ οὔτε ἀπὸ ἐκείνους ποὺ 
διατάσσουν οὔτε ἀπὸ ἐκείνους ποὺ ἐκτε-
λοῦν τὶς φονικὲς συνταγές τους.

Ζητοῦνται ἄλλωστε τὶς ὧρες αὐτὲς ἀκό-
μη σκληρότερα, ἀκόμη πιὸ ἐπώ δυνα, 
ἀκόμη πιὸ ἄδικα μέτρα... Ζητοῦνται ἀκό-
μη μεγαλύτερες δόσεις ἑνὸς φαρμάκου 
ποὺ ἀποδεικνύεται θανατηφόρο...

Ἀπογοητευμένοι, ἀπελπισμένοι καὶ ἀ ν  -
ή συχοι Ἕλληνες μᾶς ρωτοῦν καὶ  ζη τοῦν 
ὑπεύθυνες, εἰλικρινεῖς καὶ πειστικὲς ἀ   -
παν τήσεις... Δυστυχῶς σήμερα οἱ Ἕλ-
ληνες δὲν βρίσκουμε ἀπάντηση οὔτε στὰ 

ὅσα ἔγιναν καὶ ἐξακολουθοῦν νὰ γίνονται 
οὔτε στὰ ὅσα ζητοῦνται ἀπὸ τοὺς ξένους. 
Εἶναι μάλιστα τουλάχιστον ὕποπτη ἡ 
ἐμμονή τους σὲ ἀποτυχημένες συνταγές. 
Καὶ εἶναι προκλητικὲς οἱ ἀξιώσεις τους σὲ 
βάρος τῆς ἐθνικῆς μας κυριαρχίας. Καὶ 
αὐτὸ εἶναι ἴσως τὸ πιὸ ἀνησυχητικό.

Καὶ βέβαια δὲν μπορεῖ παρὰ νὰ ὑπάρ-
χουν μπροστά μας καὶ ἄλλοι δρόμοι. 
Δρόμοι πνευματικῆς ἀνάτασης καὶ οἰκο-
νομικῆς ἀνάταξης... Σὲ αὐτοὺς τοὺς δρό-
μους ὀφείλουμε νὰ πορευθοῦμε ὅλοι μὲ 
τὴ συναίσθηση τῆς μετάνοιας. Ἑνώνον-
τας τὶς ἀστείρευτες δυνάμεις τοῦ Ἔθνους 
μας... Ἔχοντας πάνω ἀπ’ ὅλα ἀκλόνητη 
τὴ βεβαιότητα ὅτι μὲ τὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ 
καὶ τὴν πίστη στὶς δυνατότητές μας μπο-
ροῦμε νὰ τὰ καταφέρουμε.

Ἡ Ἑλλάδα τοῦ Πολιτισμοῦ, ἡ Ἑλλάδα 
τῆς Ἱστορίας, ἡ Ἑλλάδα τῶν Παραδόσε-
ων δὲν μπορεῖ νὰ χαθεῖ οὔτε γιατὶ κάποιοι 
τὸ πίστεψαν, οὔτε γιατὶ κάποιοι μπορεῖ 
νὰ τὸ θέλουν. Ἡ Ἑλλάδα μας μπορεῖ νὰ 
σταθεῖ στὰ πόδια της. Μπορεῖ καὶ πάλι νὰ 
τραβήξει μπροστά...».

Τὰ λόγια τοῦ Μακαριωτάτου, λόγια 
πνευματικοῦ Πατέρα ποὺ ζεῖ καθημερινὰ 
τὴν ἀπόγνωση καὶ τὸ δράμα τῶν παιδιῶν 
του καὶ ἀγωνίζεται μὲ κάθε τρόπο νὰ τὸ 
ἁπαλύνει, δὲν πρέπει νὰ ἀγνοηθοῦν ἀπὸ 
τὴν ἡγεσία τοῦ τόπου μας. Εἶναι ἀνάγκη 
ἐπείγουσα νὰ γίνουν ἀκουστὰ καὶ νὰ ξεκι-
νήσει μιὰ προσπάθεια πανεθνικὴ γιὰ τὴν 
ἀνάταση τῆς βαριὰ πληγωμένης πατρί-
δας μας. 

Rιβλίο Θρησκευτικῶν
χωρὶς λέξη γιὰ τὴν Παναγία
Τὸ νέο βιβλίο Θρησκευτικῶν τῆς Δευ-

τέρας Τάξεως τοῦ Γυμνασίου ποὺ θὰ δι-
δάσκεται ἀπὸ τὸ νέο σχολικὸ ἔτος, δὲν 
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θὰ ἔχει οὔτε λέξη γιὰ τὴν Ὑπεραγία Θε-
οτόκο. Οἱ συγγραφεῖς του Γιῶργος Τσα-
νανᾶς καὶ Ἀπόστολος Μπάρλος ἔκριναν 
ὅτι δὲν τοὺς ταίριαζε νὰ τὴν ἀναφέρουν 
πουθενά, ἀφοῦ ἄλλαξε ἐντελῶς τὸ περιε-
χόμενο τοῦ βιβλίου: Ἀπὸ καθαρὰ χριστια-
νικὸ ἔγινε θρησκειολογικό. 

«Μὲ τὴν ἔγκριση τοῦ Παιδαγωγικοῦ 
Ἰνστιτούτου καὶ τοῦ Ὑπουργείου Παιδεί-
ας ἀπάλειψαν τὴ διδασκαλία τῆς Καινῆς 
Διαθήκης, ἡ ὁποία καταλαμβάνει τὸ με-
γαλύτερο τμῆμα τοῦ ὑπάρχοντος ἐγχειρι-
δίου (βιβλίου) καὶ ἄφησαν μερικὲς μόνο 
ἀναφορές, μετατρέποντας τὸ βιβλίο τῶν 
Θρησκευτικῶν σὲ μιὰ φιλολογικὴ ἀνάλυ-
ση τῶν ὁμοιοτήτων ἀνάμεσα στὶς διάφο-
ρες θρησκεῖες.

Προκαλώντας τὸ κοινὸ αἴσθημα οἱ συγ-
γραφεῖς τοῦ βιβλίου, ἀφοῦ ἀποφάσισαν 
ὅτι εἶναι περιττὸ γιὰ τοὺς μαθητὲς τοῦ Γυ-
μνασίου νὰ διδαχθοῦν γιὰ τὴν Παναγία, 
τὰ Πάθη, τὴ Σταύρωση καὶ τὴν Ἀνάστα-
ση τοῦ Κυρίου (γεγονότα στὰ ὁποῖα γί-
νεται ἐκτεταμένη ἀναφορὰ στὸ τωρινὸ βι-
βλίο), περιέλαβαν ἑνότητες ὅπως ‘‘ Ὁ Ἰη-
σοῦς Χριστὸς στὸ Κοράνι καὶ στὴ λογοτε-
χνία τοῦ Ἰσλάμ’’.

Ἀφιερώνονται δὲ περισσότερες ἀπὸ 
10 ὧρες διδασκαλίας στὸ κεφάλαιο «Δι-
άσπαση καὶ ἀντιπαλότητα στὶς θρη-
σκεῖες», ὅπου τὰ παιδιὰ καλοῦνται νὰ με-
λετήσουν ὡς βασικὸ θέμα τοὺς ‘‘Χριστια-
νοὺς ποὺ διώκουν χριστιανούς’’ («Δημο-
κρατία» 23-12-2011).

Στὶς διάφορες δὲ δραστηριότητες ποὺ 
προτείνονται στοὺς μαθητὲς, περιλαμβά-
νονται μεταξὺ τῶν ἄλλων ἡ ἐπεξεργασία 
τῶν ἀπόψεων γιὰ τὸν Ἰησοῦ ἑνὸς Ἑβραί-
ου, ἑνὸς ἰνδουϊστῆ καὶ ἑνὸς ἀγνωστι-
κιστῆ. Σὲ ἄλλη ἑνότητα γιὰ δραστηριότη-
τες ἔχουν καὶ τὰ ἑξῆς θέματα: «Οἱ Ἕλλη-
νες δίπλα στοὺς Ἑβραίους συμπατριῶτες 

τους», «Ἑβραῖοι εἰρηνιστὲς γιὰ δικαιώμα-
τα Παλαιστινίων» κλπ.

Οὔτε λέξη γιὰ τοὺς θησαυροὺς τῆς 
Ὀρθοδοξίας μας. Σπρώχνουν τὰ δεκα-
τριάχρονα καὶ δεκατετράχρονα ἀνώρι-
μα Ἑλληνόπουλα στὴ σύγχυση καὶ στὸν 
ἰδεολογικὸ κυκεώνα τῶν διαφόρων θρη-
σκειῶν· καὶ θέτουν στὴν ἴδια μοίρα τὴν ἐξ 
ἀποκαλύψεως χριστιανικὴ θρησκεία μας 
μὲ τὰ ἀνθρώπινα θρησκευτικὰ κατασκευ-
άσματα. Τέτοιους Νεοέλληνες στοχεύει 
νὰ διαμορφώσει τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας 
μας; Καὶ ἔτσι περιμένουμε νὰ βγοῦμε ἀπὸ 
τὴν «κρίση»;

V ἄθεη παιδεία μας
Ὅσοι ἀνησυχοῦν πραγματικὰ γιὰ τὸ 

αὔριο αὐτοῦ τοῦ τόπου, διερωτῶνται ποῦ 
στοχεύουν ἐπιτέλους αὐτοὶ ποὺ κατευ-
θύνουν τὴν παιδεία τῆς χώρας μας.  Διότι 
συνεχῶς ἀκοῦμε περὶ νέων  μεθόδων, νέ-
ων προγραμμάτων, νέας παιδείας, καὶ τὸ 
μόνο ποὺ διαπιστώνουμε εἶναι ὅτι ἡ νεο-
λαία μας ὁλοένα ὑποβαθμίζεται. Διότι δὲν 
μπορεῖ βεβαίως νὰ θεωρεῖται ὡς πρόο-
δος – ἀφοῦ τὸ νέο ταυτίζεται ἢ πρέπει νὰ 
ταυτίζεται μὲ τὸ καλύτερο, τὴν πρόοδο – 
ὁ συνδικαλισμὸς τῆς μαθητιώσης νεολαί-
ας μὲ ὅλα τὰ θλιβερὰ ἐπακόλουθά του: 
ἐκλογὲς μαθητικῶν συμβουλίων, ἀποχές, 
καταλήψεις κ.τ.ὅ. Οὔτε ἡ «νέα γλώσσα» 
ποὺ ἐπιβλήθηκε ἀπὸ μιὰ μειοψηφία βου-
λευτῶν σὲ μεταμεσονύκτια  συνεδρίαση 
τῆς Βουλῆς, μπορεῖ νὰ θεωρηθεῖ πρόο-
δος, ἀφοῦ ἤδη τὰ παιδιά μας διδάσκονται 
μιὰ φτωχὴ γλώσσα καὶ ἀδυνατοῦν νὰ κα-
τανοήσουν ὄχι μόνο τὰ κλασικὰ καὶ ἁγιο-
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πατερικὰ κείμενα, ἀλλὰ καὶ αὐτὸν τὸν 
Παπαδιαμάντη...

Ἡ λεγόμενη «νέα παιδεία» ποὺ προ-
ωθεῖ τὸ Ὑπουργεῖο διὰ βίου μάθησης καὶ 
θρησκευμάτων, καὶ ὄχι ἐθνικῆς παιδείας, 
ἀποπροσανατολίζει τοὺς νέους μας καὶ 
τοὺς ἀφελληνίζει σταδιακὰ καὶ συστηματι-
κά. Ἐνῶ ταυτόχρονα μὲ τὸ λεγόμενο θρη-
σκειολογικὸ μάθημα καὶ τὸν ἀποκλεισμὸ 
τῶν ἱερέων - πνευματικῶν ἀπὸ τὰ σχολεῖα 
τοὺς ἀποκόπτει ἀπὸ τὴν ὀρθόδοξη διδα-
σκαλία, παράδοση καὶ ἦθος. Μὲ ὅλα ὅμως 
αὐτὰ καὶ μὲ τοὺς νεόκοπους ἱστορικοὺς νὰ 
ξαναγράφουν παραποιημένη τὴν ἱστορία 
μας, καὶ μὲ τοὺς λεγόμενους «προοδευτι-
κοὺς» νὰ κατασυκοφαντοῦν καὶ νὰ χλευά-
ζουν τὶς ἠθικὲς ἀξίες, βεβηλώνουμε τὰ ἱερὰ 
καὶ τὰ ὅσια τοῦ Γένους μας. Ὁδηγοῦμε τὴν 
πατρίδα μας στὴν αὐτοκαταστροφὴ καὶ αὐ-
τοδιάλυση. Διότι ἀποδομοῦμε τὸν ἑλληνι κὸ 
καὶ ὀρθόδοξο πολιτισμό μας κατὰ τὶς ἐπι-
ταγὲς τῆς «Νέας Ἐποχῆς».

Ἐπιτέλους ἂς συνέλθουμε· καὶ προπαν-
τὸς ὅσοι αἰσιοδοξοῦσαν κάποτε μὲ τὴν εἰσ-
δο   χή μας στὴν πολυδιαφημιζόμενη τότε 
Εὐ    ρωπαϊκὴ Κοινότητα τῆς εὐημερίας καὶ ἐ   -
λευθερίας, ἡ ὁποία ἀποδεικνύεται ἤδη κοι-
νότητα σκοτεινῶν συμφερόντων καὶ σκλη-
ρῶν οἰκονομικῶν σκοπιμοτήτων. Τότε λη-
σμονήσαμε τὸ παρελθὸν καὶ ἀπατώμενοι 
ὁραματισθήκαμε καλύτερο μέλλον, ἔχον-
τας μάλιστα καὶ τὴ φιλοδοξία ὅτι θὰ μπορέ-
σουμε νὰ δώσουμε μαρτυρία τοῦ ἑλληνορ-
θόδοξου πολιτισμοῦ μας.

Τώρα συνειδητοποιοῦμε ὅτι βρισκόμα-
στε σὲ ἐλεύθερη πτώση. Τὸ μόνο ποὺ θὰ 
μᾶς σώσει εἶναι ἡ μετάνοια καὶ ἡ ἐπιστρο-
φή μας στὸν ἅγιο νόμο τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ 
Χριστοῦ καὶ στὶς αἰώνιες ἀξίες τοῦ ἑλληνι-
κοῦ πολιτισμοῦ.

«’�σπίδα» γιὰ τὶς ἀσθένειες!
Μιὰ παράδοξη εἴδηση μᾶς ἦλθε  τελευταῖα 

ἀπὸ τὸ Διαδίκτυο: «Ἡ μητρικὴ ἀγάπη δὲν 
εἶναι μόνο ἀνεκτίμητη, ἀλλὰ μπορεῖ καὶ 
νὰ προστατεύει ἀπὸ ἀσθένειες στὴ μέση 
ἡ   λικία. Σύμφωνα μὲ νέα μελέτη ποὺ πρα-
γματοποίησαν ἐπιστήμονες ἀπὸ τὸ πανε-
πιστήμιο Brandeis στὴ Βοστώνη, ὅσο πε-
ρισσότερη στοργὴ καὶ ἀγάπη δείχνει μιὰ 
μητέρα στὸ παιδί της, τόσο πιὸ προστατευ-
μένο εἶναι ἀπὸ σοβαρὰ νοσήματα, ὅπως ὁ 
διαβήτης καὶ ἡ καρδιοπάθεια, μέχρι νὰ γε-
ράσει. Ἡ μελέτη συσχέτισε τὴν ἀγάπη τῆς 
μητέρας κατὰ τὴν παιδικὴ ἡλικία μὲ τὴν μεί-
ωση τοῦ κινδύνου ἀναπτύξεως διαβήτη καὶ 
καρδιοπάθειας στὶς ἡλικίες 50-60 ἐτῶν. (...) 
Ἡ ἐπικεφαλῆς ἐρευνήτρια καὶ καθηγήτρια 
ψυχολογίας στὸ πανεπιστήμιο δρ  Μάρτζι 
Λάχμαν ἐκτίμησε πὼς τὰ γεγονότα τῆς παι-
δικῆς ἡλικίας προφανῶς ἀφήνουν ἕνα ‘‘βι-
ολογικὸ ἀποτύπωμα’’ ποὺ μᾶς ἀκολουθεῖ 
μέχρι νὰ γεράσουμε. ‘‘ Ἡ ἐπίδραση τῆς μη-
τρικῆς ἀγάπης στὴν ὑγεία μας στὴ μέση 
ἡλικία ἀποδεικνύεται τεράστια’’, ἐξηγεῖ». 
Οἱ ἐρευνητὲς «ἐκτιμοῦν πὼς μιὰ στοργική, 
γεμάτη ἀγάπη μητέρα μαθαίνει στὸ παιδί 
της νὰ εἶναι συμπονετικό, τοῦ ‘‘διδάσκει’’ 
τεχνικὲς καλύτερου χειρισμοῦ τοῦ στρές, 
ὥστε νὰ μὴν ἐπηρεάζει τὴ ζωή του, καὶ 
ἴσως τὸ ἐνθαρρύνει νὰ ζεῖ ὅσο πιὸ ὑγιεινὰ 
μπορεῖ, ἀποτρέποντάς το ἀπὸ τὸ νὰ στρα-
φεῖ στὸ τσιγάρο ἢ τὸ ποτὸ γιὰ παρηγοριά» 
(«Medicalnews.gr» 6-2-2012).

Τὰ παραπάνω πολὺ ἐντυπωσιακὰ στοι-
χεῖα δημιουργοῦν στὴν ψυχὴ κάθε  πιστοῦ 
χριστιανοῦ ἀπέραντο θαυμασμὸ γιὰ τὴν 
ἄπειρη σοφία τοῦ Δημιουργοῦ Θεοῦ, ὁ Ὁ   -
ποῖος ἐπροίκισε τὸν ἄνθρωπο μὲ  ἐκ λε  κτὰ 
ψυχικὰ ἰδιώματα. Ἂς δώσουν  ἰδιαίτερη 
προσ οχὴ οἱ πολιτικοί μας, γιατὶ οἱ νόμοι ποὺ 
ψηφίζονται κατὰ τὶς τελευταῖες  δεκαε τίες 
στὸ Κοινοβούλιο δὲν στηρίζουν τὴν πα   ρα-
δοσιακὴ ἑλληνορθόδοξη οἰκογένεια, ἀλ   λὰ 
δυστυχῶς ἀπεργάζονται τὴ  διάλυσή της 
στὰ πλαίσια δῆθεν τῆς δημοκρατίας καὶ τῆς 
ἰσότητας... Ὁ λαός μας,  ἀπογοητευμένος 
ἀπὸ ὅλες τὶς πολιτικὲς μερίδες, ζητεῖ ἐνα-
γωνίως ἡγέτες μὲ βαθιὰ πίστη στὸν Χριστὸ 
καὶ γνήσια ἀγάπη στὴν Ἑλλάδα! 



«,ὸ αἷμα τοῦ &ριστοῦ... καθαριεῖ τὴν συνε:δησιν ὑμῶν
ἀπὸ νεκρῶν ἔργων»

+ �Π+Σ,+Λ+Σ

Ἤδη φθάνουμε πρὸς τὸ τέλος τῆς Με-
γάλης Τεσσαρακοστῆς καὶ μόλις λίγες 
ἡμέρες μᾶς χωρίζουν ἀπὸ τὴν Ἁγία καὶ 
Μεγάλη Ἑβδομάδα, κατὰ τὴν ὁποία θὰ 
προσκυνήσουμε τὰ ἄχραντα Πάθη τοῦ 
Κυρίου, ἀφοῦ πρῶτα καθαρίσουμε τὴν 
καρδιά μας ἀπὸ τὴ δυσωδία τῆς ἁμαρ-
τίας. 

Ἡ συνείδησή μας μᾶς βεβαιώνει ὅτι 
εἴμαστε ἔνοχοι, τὸ σημερινὸ Ἀποστολι-
κὸ ἀνάγνωσμα ὅμως μᾶς δίνει θάρρος 
καὶ ἐλπίδα. Προβάλλοντας τὸ ἀσύγκρι-
το μεγαλεῖο τῆς θυσίας τοῦ Κυρίου ὁ 
θε oφώτιστος Ἀπόστολος μᾶς τονί ζει ὅτι 
τὸ αἷμα τοῦ Χριστοῦ  «καθαριεῖ τὴν συν-

είδησιν ἡμῶν ἀπὸ νεκρῶν ἔργων εἰς τὸ 
λατρεύειν Θεῷ ζῶντι»· δηλαδὴ θὰ κα-
 θαρίσει τὴ συνείδησή μας ἀπὸ τὰ ἔρ   γα 
τῆς ἁμαρτίας, ποὺ φέρνουν στὴν ψυ   χὴ 
νέκρωση, καὶ θὰ μᾶς ἀξιώσει νὰ λα-
τρεύουμε ἀξίως τὸν ζωντανὸ Θεό.

Ἂς δοῦμε λοιπὸν ποιὰ εἶναι ἡ δύναμη 
τοῦ Αἵματος τοῦ Κυρίου καὶ πῶς αὐτὸ 
μᾶς καθαρίζει ἀπὸ κάθε ἁμαρτία.

1. V ἀσύγκριτη δύναμή του
Ἀνέκαθεν ὁ ἄνθρωπος αἰσθανόταν 

τὸ βάρος τῆς ἐνοχῆς ἀπὸ τὴν ἁμαρτία. 
Οἱ τύψεις τῆς συνειδήσεως δὲν ἄφηναν 
τὴν ψυχή του νὰ εἰρηνεύσει. Γι’ αὐτὸ 

A   δελφοί, Χριστὸς παραγενόμενος ἀρχιερεὺς τῶν μελλόντων ἀγαθῶν διὰ 
τῆς μείζονος καὶ τελειοτέρας σκηνῆς, οὐ χειροποιήτου, τοῦτ᾿ ἔστιν οὐ 
ταύτης τῆς κτίσεως, οὐδὲ δι᾿ αἵματος τράγων καὶ μόσχων, διὰ δὲ τοῦ 

ἰδίου αἵματος εἰσῆλθεν ἐφάπαξ εἰς τὰ Ἅγια, αἰωνίαν λύτρωσιν εὑράμενος. 
εἰ γὰρ τὸ αἷμα ταύρων καὶ τράγων καὶ σποδὸς δαμάλεως ραντίζουσα τοὺς 
κεκοινωμένους ἁγιάζει πρὸς τὴν τῆς σαρκὸς καθαρότητα, πόσῳ μᾶλλον τὸ 
αἷμα τοῦ Χριστοῦ, ὃς διὰ Πνεύματος αἰωνίου ἑαυτὸν προσήνεγκεν ἄμωμον 
τῷ Θεῷ, καθαριεῖ τὴν συνείδησιν ὑμῶν ἀπὸ νεκρῶν ἔργων εἰς τὸ λατρεύ-
ειν Θεῷ ζῶντι;

ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
(Ε΄ Νηστειῶν)

Μαρίας τῆς ΑἰγυπτίαςΓεροντίου,
Βασιλείδου μαρτύρων
Ἦχος α΄ -  Ἑωθινὸν Θ΄

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Ἑβρ. θ΄ 11-14

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ
Μάρκ. ι΄ 32-45
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στὰ πρὸ Χριστοῦ χρόνια τόσο οἱ εἰδω-
λολάτρες ὅσο καὶ οἱ Ἰουδαῖοι προκειμέ-
νου νὰ ἐπιτύχουν τὴν ἐξιλέωσή τους, 
πρόσφεραν θυσίες ζώων. Ὅπως ση-
μειώνει ὅμως ὁ Ἀπόστολος, εἶναι «ἀδύ-
νατον αἷμα ταύρων καὶ τράγων ἀφαι-
ρεῖν ἁμαρτίας» (Ἑβρ. ι΄ 4). Ἂν κάτι μπο-
ρεῖ νὰ ἐξαγνίσει τὸν ἐσωτερικό μας κό-
σμο καὶ νὰ καθαρίσει τὴ συνείδησή μας, 
αὐτὸ εἶναι τὸ αἷμα τοῦ Χριστοῦ, πού χύ-
θηκε πάνω στὸ Σταυρὸ «ὑπὲρ τῆς τοῦ 
κόσμου ζωῆς καὶ σωτηρίας». 

Γιατί; Πρῶτον διότι τὸ αἷμα αὐτὸ εἶναι  
αἷμα τοῦ ἐντελῶς ἀθώου καὶ ἀναμαρτή-
του Κυρίου Ἰησοῦ, ὁ Ὁποῖος «ἁμαρτί-
αν οὐκ ἐποίησεν, οὐδὲ εὑρέθη δόλος ἐν 
τῷ στόματι αὐτοῦ» (Α΄ Πέτρ. β΄ 22).

Δεύτερον αὐτὸ ποὺ προσδίδει ἄπειρη 
ἀξία καὶ δύναμη στὴ θυσία τοῦ Κυρίου 
εἶναι τὸ γεγονὸς ὅτι θυσιάζεται ὁ ἴδιος ὁ 
Θεός, καὶ συνεπῶς τὸ αἷμα αὐτὸ εἶναι 
αἷμα Θεοῦ! Εἶναι χαρακτηριστικὸς ὁ λό-
γος ποὺ χρησιμοποιεῖ ὁ ἱερὸς ὑμνογρά-
φος γιὰ νὰ διατυπώσει τὸ ἀσύλληπτο 
μυστήριο: «Αἵματι Θεοῦ ὁ ἰὸς τοῦ ὄφε-
ως ἀποπλύνεται» (Δοξαστικὸ Ἑσπε-
ρινοῦ Ἑορτῆς Ὑψώσεως Τιμίου Σταυ-
ροῦ)· δηλαδὴ μὲ αἷμα Θεοῦ ξεπλένεται 
τὸ δηλητήριο τοῦ ἀρχαίου ὄφεως (τοῦ 
διαβόλου).

«Τοῦτο τὸ αἷμα ἐκχυθὲν πᾶσαν τὴν 
οἰκουμένην ἐξέπλυνε», γράφει ὁ ἅγιος 
Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος (PG 59,261). 
Καὶ ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος ὑπο-
γραμμίζοντας τὴν ἀτίμητη ἀξία του ση-
μειώνει: Λίγες ρανίδες τοῦ τιμίου αἵμα-
τος τοῦ Κυρίου ἀναπλάττουν ὅλο τὸν 
κόσμο (PG 36,664).

 
2. Πῶς μᾶς καθαρίζει

Πραγματικὰ τὸ αἷμα τοῦ Χριστοῦ εἶ-
ναι αὐτὸ τὸ ὁποῖο «καθαρίζει ἡμᾶς ἀ   -
πὸ πάσης ἁμαρτίας» (Α΄ Ἰω. α΄ 7), ὅ πως

σημειώνει ὁ ἱερὸς εὐαγγελιστὴς Ἰω  άν-
νης. 

Πῶς γίνεται αὐτό; Γίνεται διὰ τῶν Μυ-
στηρίων τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἔτσι, κάθε 
φορὰ ποὺ προσερχόμαστε μὲ εἰλικρινὴ 
μετάνοια στὸ Μυστήριο τῆς ἱερᾶς Ἐξο-
μολογήσεως, ἡ ψυχή μας λούζεται μὲ 
τὸ αἷμα τῆς θυσίας τοῦ Κυρίου καὶ γίνε-
ται πεντακάθαρη καὶ ὁλοφώτεινη, πιὸ 
λευκὴ κι ἀπὸ τὸ χιόνι! Καὶ στὸ Μυστή-
ριο τῆς θείας Εὐχαριστίας, ποὺ κοινω-
νοῦμε Σῶμα καὶ Αἷμα Χριστοῦ «εἰς ἄφε-
σιν ἁμαρτιῶν καὶ εἰς ζωὴν αἰώνιον», 
ὁλοκληρώνεται τὸ θαῦμα τοῦ καθαρι-
σμοῦ τῶν ἁμαρτιῶν μας. Τότε πραγμα-
τικὰ ἀπολαμβάνουμε ζωὴ εἰρηνική, μὲ 
ἤρεμη καὶ ἀνένοχη συνείδηση, μὲ χαρὰ 
καὶ ἀνάπαυση στὴν ψυχή μας.

❁   ❁   ❁
Σήμερα, Ε΄ Κυριακὴ τῆς Μεγάλης Τεσ-

σαρακοστῆς, ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία προ-
βάλλει ἐνώπιόν μας καὶ τὴν ἀσκητικὴ 
μορφὴ τῆς ὁσίας Μαρίας τῆς Αἰγυπτί-
ας, ἡ ὁποία ἐνῶ ζοῦσε  βυθισμένη μέσα 
στὴν ἀνηθικότητα καὶ τὴ διαφθορά, 
συγκλονίστηκε ἀπὸ ἕνα  προσκύνημα 
στοὺς Ἁγίους Τόπους, μετανόησε εἰλι-
κρινά, ἐξομολογήθηκε κι ἔζησε τὸ ὑπό-
λοιπο τῆς ζωῆς της στὴν ἔρημο μὲ συν-
τριβὴ ψυχῆς καὶ σκληροὺς ἀσκητικοὺς 
ἀγῶνες. Αὐτὸ τὸ συγκλονιστικὸ θαῦμα 
μεταστροφῆς δὲν θὰ μποροῦσε ποτὲ 
νὰ γίνει χωρὶς τὴ δύναμη τῆς  σταυρικῆς 
θυσίας τοῦ Κυρίου. Τό αἷμα τοῦ Χρι-
στοῦ ἦταν αὐτὸ ποὺ καθάρισε τὴν καρ-
διὰ τῆς ὁσίας Μαρίας ἀπὸ κάθε μολυ-
σμὸ ἁμαρτίας καὶ τῆς χάρισε πλήρη 
ἄ     φεση, λύτρωση καὶ σωτηρία.

Μακάρι κι ἐμεῖς νὰ προστρέχουμε μὲ 
πίστη καὶ μετάνοια στὸν ἐσταυρωμένο 
Λυτρωτή, γιὰ νὰ μᾶς ξεπλένει μὲ τὸ τί-
μιο αἷμα του καὶ νὰ μᾶς καθαρίζει ἀπὸ 
κάθε ἁμαρτία.



Κ αθὼς ἡ πατρίδα μας διέρχεται βα-
θιὰ οἰκονομική, πνευματικὴ ἀλλὰ 
καὶ πολιτικὴ κρίση, ὅλο καὶ περισ-

σότερο ἀκούγονται ἀπορριπτικὲς ἀντι-
λήψεις γιὰ τοὺς πολιτικοὺς ἡγέτες μας. 
Μάλιστα πολλοὶ ἀγανακτισμένοι πολί-
τες ἐκφράζουν συχνὰ ἀπόψεις τελεί-
ως ἀπορριπτικὲς γιὰ τὸ θεσμὸ τῶν πο-
λιτικῶν ἡγετῶν. Ποιοὶ ὅμως πρέπει νὰ 
εἶναι οἱ πολιτικοὶ ἡγέτες; Πῶς  ὀφείλουν 
νὰ ἐπιτελοῦν τὸ ἔργο τους; Εἶναι ἀναγ-
καία ἡ ὕπαρξή τους; Σ’ αὐτὰ τὰ ἐρωτή-
ματα θὰ ἀντλήσουμε ἀπαντήσεις μέ σα 
ἀπὸ τὴ σοφία τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλη-
σίας μας.

1. Ἡ ἀναγκαιότητα τῶν πολιτικῶν 1. Ἡ ἀναγκαιότητα τῶν πολιτικῶν 
ἡγε τῶν καὶ οἱ κίνδυνοι τῆς ἐξουσίαςἡγε τῶν καὶ οἱ κίνδυνοι τῆς ἐξουσίας

Μπορεῖ νὰ ὑπάρξει ὀργανωμένο 
κρά  τος χωρὶς πολιτικοὺς ἡγέτες; Ὁ ἱε -
ρὸς Χρυσόστομος ἀπαντᾶ: «Πρέπει 
νὰ ὑπάρχουν οἱ ἄρχοντες, γιὰ νὰ μὴν 
τρῶμε ὁ ἕνας τὸν ἄλλο σὰν τὰ ψάρια» 
(PG 54, 596). «Ὁ Θεὸς μᾶς χάρισε 
τοὺς ἄρχοντες, γιὰ νὰ ἔχουμε εὐταξία 
καὶ νὰ μὴ συμπεριφερόμαστε πιὸ πα-
ράλογα ἀπὸ τὰ ἄλογα θηρία. Ἡ ἐξουσία 
τοῦ ἄρχοντα εἶναι παρόμοια μὲ τὴν τέ-
χνη τοῦ ἡνίοχου καὶ τοῦ κυβερνήτη τοῦ 
πλοίου» (PG 55, 491). Ταυτόχρονα ὅ  -

μως ὑπογραμμίζει: «Εἶναι  προτιμότερο 
νὰ μὴ διοικεῖται ἕνας λαὸς ἀπὸ καν ένα, 
παρὰ νὰ διοικεῖται ἀπὸ ἕναν κακὸ ἡγέ-
τη» (PG 63, 231). Δυστυχῶς ὅμως, 
τονίζει ἀλλοῦ, «οἱ ἄρχοντες συνήθως 
εἶναι διεφθαρμένοι» (PG 59, 274).

Ἂς προσέξουμε τώρα τὴ φωνὴ τοῦ 
Μεγάλου Βασιλείου: «Οἱ ἄρχοντες ὑ  -
πάρχουν ὄχι γιὰ νὰ καυχῶνται γιὰ τὴ 
σπουδαία θέση τὴν ὁποία κατέχουν, 
ἀλλὰ γιὰ νὰ τιμοῦν οἱ ἴδιοι τὴ θέση αὐ-
τή» (PG 32, 497). Γι’ αὐτὸ «ὅσοι ἐπιδι-
ώκουν τὴν ἀρετὴ δὲν ἀναλαμβάνουν μὲ 
εὐχαρίστηση δημόσια ἀξιώματα. Ἀντί-
θετα ὅσοι ἀποβλέπουν σὲ χρήματα καὶ 
δόξα, θεωροῦν μέγιστο ἀγαθὸ τὴν κα-
τάκτηση κάποιας ἐξουσίας, γιὰ νὰ μπο-
ροῦν νὰ ἀπο κτοῦν ὅσα ἐπιθυμοῦν» 
(PG 32, 1041). «Ἔργο τῶν ἀρχόν των 
εἶναι νὰ ἀναχαιτίζουν τὶς ἀταξίες τοῦ 
λαοῦ· νὰ τὸν κατευθύνουν στὸ σωστό· 
ὅταν ὅμως αὐτοὶ πρῶτοι παραβαίνουν 
τὸ νόμο, πῶς μποροῦν νὰ καθοδηγοῦν 
τοὺς ἄλλους;» (PG 56, 24). Γι’ αὐτὸ 
«πολλοὶ ἡγέτες, ὅταν κλέβουν, ἀναγ-
κάζονται νὰ εἶναι ἐπιεικεῖς στοὺς ἄλ-
λους, ἐπειδὴ ἔχουν χάσει τὴν παρρη-
σία τους» (PG 51, 309).

Γιὰ τὸ ἴδιο ζήτημα ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ 

Πῶς πρέπει νὰ εἶναι οἱ πολιτικοὶ ἡγέτεςΠῶς πρέπει νὰ εἶναι οἱ πολιτικοὶ ἡγέτες
κατὰ τοὺς ἱεροὺς Πατέρες κατὰ τοὺς ἱεροὺς Πατέρες 
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Θεολόγος λέει: «Πολλοὶ ἄρχοντες σπα-
ταλοῦν ἀμέτρητα χρήματα γιὰ νὰ κατα-
σκευάσουν πολυτελὴ ἔπιπλα, καὶ ἄλλοι 
βάζουν τὰ ἀκριβότερα ἀρώματα καὶ 
εὐφραίνονται μὲ τὴ μουσικὴ τῶν ὀργά-
νων, ἀντὶ νὰ συμπάσχουν καὶ νὰ ὑπο-
φέρουν γιὰ τὴ συντριβὴ τοῦ λαοῦ» (PG 
35, 961). Γι’ αὐτὸ ὁ ἱερὸς Πατὴρ ἀπευ-
θύνεται σ’ αὐτοὺς καὶ τοὺς λέει: «Νὰ σέ-
βεστε τὸ ἀξίωμά σας. Γνωρίζετε πόσο 
σπουδαῖο εἶναι τὸ ἔργο σας καὶ τί μεγά-
λο μυστήριο βρίσκεται γύρω ἀπὸ σᾶς. 
Κόσμος ὁλόκληρος βρίσκεται κάτω ἀπὸ 
τὴν ἐξουσία σας. Γίνεστε ‘‘θεοὶ’’ στοὺς 
ὑπηκόους σας» (PG 36, 277).

2. Ποιὸ ἔργο πρέπει νὰ ἐπιτελοῦν οἱ 2. Ποιὸ ἔργο πρέπει νὰ ἐπιτελοῦν οἱ 
πολιτικοὶ ἡγέτες;πολιτικοὶ ἡγέτες; 

Λέει ἐπιγραμματικὰ γι’ αὐτὸ τὸ θέμα ὁ 
Μέγας Βασίλειος: «Οἱ ἄρχοντες πρέπει 
νὰ ὑπερασπίζονται τὰ δικαιώματα τοῦ 
Θεοῦ, νὰ τιμωροῦν τοὺς παραβάτες» 
(ΒΕΠΕΣ 53, 125). Καὶ ὁ ἱερὸς Χρυσό-
στομος συμπληρώνει: «Δὲν πρέπει νὰ 
ἐπιζητοῦν τὴ δική τους τιμὴ ἀλλὰ τὸ 
κοινὸ συμφέρον» (PG 62, 671). «Δὲν 
ξεχωρίζουν ἀπὸ τὴ χλαμύδα, ἀλλὰ ἀπὸ 
τὸ ὅτι προστατεύουν ὅσους ὑποφέ-
ρουν, διορθώνουν τὰ κα κῶς ἔχοντα, τι-
μωροῦν τὴν ἀδικία, δὲν ἐπιτρέπουν νὰ 
καταπατεῖται τὸ δίκαιο» (PG 52, 678). 

3. Ποιὰ ὅμως πρέπει νὰ εἶναι τὰ προσ-3. Ποιὰ ὅμως πρέπει νὰ εἶναι τὰ προσ-
όντα τῶν πολιτικῶν ἡγετῶν;όντα τῶν πολιτικῶν ἡγετῶν;

Ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος τὰ ἐ   -
πισημαίνει: «Οἱ ἄρχοντες  πρέπει νὰ ξε-
περνοῦν κατὰ πολὺ τοὺς ἄλλους· νὰ γί-
νονται καθημερινὰ ἀνώτεροι, νὰ ἔ   χουν 
ἀξία καὶ ἀρετὴ ἀνάλογη μὲ τὸ ἀξίωμά 
τους» (PG 36, 547). Καὶ ὁ ἱερὸς Χρυ-
σόστομος: «Ὁ πολιτικὸς  ἡγέτης  πρέπει 
νὰ ἔχει βίο ἀκηλίδωτο, ὥστε νὰ τὸν ἔ   -
χουν ὅλοι ὡς  παράδειγμα» (PG 62, 
547). «Ἐκεῖνος ποὺ ἀσκεῖ τὴν πολιτικὴ 

ἐξουσία δὲν θὰ μπορέσει νὰ τὴ διαχειρι-
σθεῖ δίκαια, ἂν προηγουμένως δὲν κυ-
βερνήσει τὸν ἑαυτό του ὅπως πρέπει, 
καὶ ἂν δὲν τηρήσει μὲ μεγάλη ἀκρίβεια 
καὶ τοὺς πολιτικοὺς καὶ τοὺς θρησκευ-
τικοὺς νόμους» (PG 61, 508). «Ἐκεῖνος 
ποὺ εἶναι σὲ θέση νὰ ἄρχει καὶ νὰ ἄρχε-
ται, αὐτὸς θὰ μπορέσει νὰ κυβερνή-
σει καὶ τὴν οἰκογένειά του· ἐ   κεῖνος ποὺ 
μπορεῖ νὰ κυβερνήσει τὸ σπίτι του, θὰ 
μπορέσει νὰ κυβερνήσει καὶ μιὰ πόλη, 
θὰ μπορέσει νὰ κυβέρνησει ὅλη τὴν 
οἰκουμένη. Ἂν ὅμως δὲν εἶναι σὲ θέση 
νὰ ρυθμίσει τὸν ψυχικό του κόσμο, 
πῶς θὰ μπορέσει νὰ κυβερνήσει τὴν 
οἰ         κουμένη; Πῶς θὰ ὠφελήσει ἄλλους 
αὐ   τὸς ποὺ δὲν μπόρεσε νὰ  ὠφελήσει 
τὸν ἑαυτό του;» (PG 60, 366). Καὶ ἀλ -
λοῦ σημειώνει: «Ὁ ἄρχον τας σ’ αὐτὸ 
κυ ρίως πρέπει νὰ ἄρχει, στὸ νὰ νικάει 
μὲ τὴν ἀρετή του· ἂν ὅ   μως νικιέται, δὲν 
εἶναι πλέον  ἄρχοντας» (PG 62, 99). Γι’ 
αὐτὸ «ὁ ἄριστος ἄρχοντας πρέπει νὰ 
εἶναι ἀδυσώπητος στὸν ἑαυτό του καὶ 
στὶς πράξεις του» (PG 58, 668). 

Καὶ ἐπιλέγει ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος: 
«Οἱ πολιτικοὶ ἡγέτες πρέπει νὰ ἔχουν 
ὑψηλὴ νοημοσύνη, νὰ μιλοῦν μὲ παρ-
ρησία, νὰ περιφρονοῦν τὰ βιοτικά, νὰ 
μισοῦν τὴν πονηρία, νὰ εἶναι ἤπιοι καὶ 
 φιλάνθρωποι» (PG 52, 678). Ἔχουν 
χρέος «νὰ παραβλέπουν τὰ δικά τους 
συμ φέροντα καὶ νὰ φροντίζουν γιὰ τὰ 
προβλήματα τοῦ λαοῦ τους» (PG 55, 
306). 

Τέτοιοι λοιπὸν πρέπει νὰ εἶναι οἱ πο-
λιτικοὶ ἄρχοντες: ἱκανοί, ἀδιάφθοροι, 
ἀ          κέραιοι· φιλάνθρωποι, φιλοπάτριδες 
καὶ φιλόθεοι. Ἀνώτεροι σὲ ἀρετὲς καὶ σὲ 
ἱκανότητες ἀπὸ τὸ λαό. Τέτοιους πολι-
τικοὺς ἔχει ἀνάγκη ἰδιαιτέρως σήμερα 
καὶ ἡ πατρίδα μας. Τέτοιους πολιτικοὺς 
ἔχει χρέος νὰ ἐκλέγει καὶ ὁ λαός.



Προχωροῦν στὸ γάμο τους οἱ νέοι ἄν-
θρωποι μὲ συγκίνηση καὶ χαρά, μὲ 
ὄνειρα καὶ προσδοκίες. Μιὰ νέα ζωὴ 

ἀρχίζει γιὰ τοὺς νεόνυμφους, ποὺ τὴν ἐνι-
σχύει ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία μὲ τὶς εὐχὲς καὶ 
τὴ χάρη τοῦ ἱεροῦ Μυστηρίου τοῦ Γάμου.

Ἦταν ὁ καθένας τους μόνος μέχρι λίγο 
πρίν, καὶ τώρα ζοῦν μαζί. Συνδέονται μὲ 
δεσμὰ ἀγάπης τόσο βαθιᾶς καὶ ξεχω-
ριστῆς, ποὺ μπροστὰ σ’ αὐτὴ τὴ νέα κα-
τάσταση ἐξασθενοῦν ὅλες οἱ παλαιότερες 
διαπροσωπικὲς σχέσεις, ἀκόμη καὶ αὐτοὶ 
οἱ δεσμοὶ ποὺ τοὺς συνέδεαν μὲ τὴν πα-
τρική τους οἰκογένεια. Τώρα ὁ ἕνας γιὰ 
τὸν ἄλλον εἶναι κάτι μοναδικό. Καὶ οἱ δυὸ 
μαζὶ αἰσθάνονται πὼς εἶναι ἕνα, ποὺ τί-
ποτε δὲν μπορεῖ νὰ τοὺς χωρίσει. Ἀπο-
λαμβάνουν μὲ μιὰ χαρὰ τελείως ἰδιαίτε-
ρη αὐτὴ τὴ νέα πραγματικότητα ποὺ δη-
μιουργήθηκε καὶ μὲ πρωτόγνωρα αἰσθή-
ματα τὴ ζοῦν: Ἀποτελοῦν οἱ δυό τους μιὰ 
νέα οἰκογένεια!

Καὶ σὲ λίγο, ὅπως συνήθως συμβαίνει, 
οἱ δύο γίνονται τρεῖς. Μιὰ νέα μικροκαμω-
μένη, χαριτωμένη ὕπαρξη ἀρχίζει τὴ ζωή 
της ἀνάμεσά τους. Τοὺς κοιτᾶ ἔκπληκτη 
μὲ τὰ μικρά της ἀθῶα μάτια, ἁπλώνει τὰ 
ἀδύναμα χεράκια της νὰ στηριχθεῖ ἐπά-
νω τους, ἀρχίζει ἀπὸ τὶς πρῶτες κιόλας 
ἑβδομάδες νὰ τοὺς χαμογελᾶ. Καὶ αὐτοὶ 
δὲν πιστεύουν στὰ μάτια τους, δὲν τὸ 
χωρᾶ ὁ νοῦς τους. Μέχρι χθὲς ἦταν σύ-
ζυγοι. Καὶ τώρα ἔγιναν γονεῖς!

Πῶς ἔγινε αὐτό; Πῶς ἕνας  καινούρ-

Δὲ ν � λ� 	 
ἀ� � ς �  � 

  γιος ἄνθρωπος παρουσιάσθηκε  ἀνάμεσά 
τους καὶ προῆλθε ἀπὸ αὐτούς; Πῶς μέρα 
μὲ τὴ μέρα μεγαλώνει, γιὰ νὰ γίνει αὐτὸ τὸ 
μικρὸ καὶ ἀδύναμο βρέφος ἕνα νήπιο αὔ -
ριο, ἕνα χαριτωμένο παιδὶ στὴ συνέχεια, 
ἕνας ἀνήσυχος ἔφηβος μετά, καὶ τελικὰ 
ἕνας ὥριμος ἄνδρας,  μιὰ ὥριμη γυναίκα, 
ποὺ θὰ προσφέρουν τὰ δικά τους χαρί-
σματα στὴ ζωὴ τῶν ἄλλων καὶ θὰ ἔχουν 
ἀποφασιστικὴ συμμετοχὴ στὴ ζωὴ τοῦ 
κόσμου γενικότερα;

Ἕνα θαῦμα εἶναι ἡ ζωή, ἕνα μυστήριο, 
ποὺ καὶ ἡ ἐπιστήμη δὲν μπορεῖ νὰ ἐξι-
χνιάσει. Πῶς συλλαμβάνεται ὁ ἄνθρω-
πος στὰ μητρικὰ σπλάχνα, πῶς ζεῖ καὶ 
αὐξάνεται ἐκεῖ, πῶς κατόπιν γεννιέται καὶ 
μεγαλώνει, πῶς ὑποκύπτει στὴ συνέχεια 
στὴ διαδικασία τῆς φθορᾶς καὶ φθάνει 
στὸ τέλος; Καὶ ἀκόμη περισσότερο· πῶς 
μαζὶ μὲ τὴ ζωὴ τοῦ χαρίζεται καὶ ἡ ἀθά-
νατη ψυχή; Πῶς ἐπηρεάζεται ὁ ψυχικός 
του κόσμος ἀπὸ τὸν καιρὸ ἀκόμη τῆς κυ-
οφορίας, πῶς κληρονομοῦνται τὰ ψυχικὰ 
ἰδιώματα τῶν γονέων, πῶς ἀναπτύσσεται 
σιγὰ σιγὰ καὶ ὁλοκληρώνεται ἡ προσωπι-
κότητά του;

Μυστήριο ὁ ἄνθρωπος! Μυ-
στήριο ἡ ζωή! Καὶ οἱ γονεῖς 
διακονοῦν ταπεινὰ αὐ τὸ 
τὸ μυστήριο, ὑπηρετοῦν 
τὸ θαῦμα, συμ   μετέχουν 
στὴ γέννηση μιᾶς ἀθά-
νατης ὑ    πάρξεως, ἑνὸς νέ-
ου ἄνθρωπου, ποὺ φέρει τὴν 
εἰκόνα τοῦ Θεοῦ μέσα του καὶ εἶναι προο-
ρισμένος νὰ ζήσει στὴν αἰωνιότητα.

Ἡ ἀποστολή τους μεγάλη καὶ ὑψηλή, 
ζηλευτὴ καὶ ἁγία.

Γι’ αὐτὸ καὶ προκαλεῖ τὴν ἀπορία ἡ ἄρ-
νηση κάποιων νέων συζύγων νὰ προχω-
ρήσουν σ’ αὐτὴ τὴν ἀποστολή.            ➙

Μυ-
εῖς 
ὸ 

-
τὴν 

ὶ ἶ
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Ὁ κύριος δισταγμός τους εἶναι μήπως 
μπροστὰ στὸ μέγεθος τῆς εὐθύνης; Τότε 
θὰ ἦταν κατανοητός. Ποιὸς εἶναι ἄξιος καὶ 
ἱκανός, ποιὸς εἶναι τόσο δυνατός, ὥστε 
νὰ μπορεῖ νὰ σηκώσει ἕναν ἄνθρωπο 
στὰ χέρια του; Ἀλλὰ ὁ ἄνθρωπος εἶναι 
πλασμένος ἀπὸ τὰ χέρια τοῦ Θεοῦ, καὶ τὰ 
παντοδύναμα χέρια ποὺ κρατοῦν μέσα 
τους ὅλο τὸν κόσμο, αὐτὰ τὰ χέρια εἶναι 
ποὺ σηκώνουν τελικὰ τὸν ἄνθρωπο. Μὲ 
τὴ δική του δύναμη οἱ σύζυγοι γίνονται 
γονεῖς, μὲ τὴ δική του βοήθεια θὰ μεγα-
λώσουν καὶ τὰ παιδιά τους.

Ὅμως ἄλλο εἶναι ὁ δισταγμὸς ποὺ γεν-
νᾶ ἡ αἴσθηση τῆς εὐθύνης, καὶ ἄλλο ἡ 
ἄρ νηση ποὺ γίνεται γιὰ τοὺς λόγους ποὺ 
ἐ    πικαλοῦνται οἱ νέοι σήμερα.

Τώρα πρέπει νὰ γνωρισθοῦμε καλύτε-
ρα οἱ δυό μας, λένε. Τώρα ἔχουμε νὰ τε-
λειώσουμε τὸ σπίτι μας. Θέλουμε νὰ ζή-
σουμε καὶ λίγο ἀνέμελα, νὰ χαροῦμε τὴ 
ζωή μας, νὰ μὴν μποῦμε ἀμέσως σὲ φρον-
τίδες. Ἔχει ἐξάλλου καὶ ἔξοδα ἕνα παιδί, 
καὶ σήμερα δὲν ὑπάρχει ἡ ἀπαιτούμενη 
οἰκονομικὴ ἄνεση. Δὲν ἀντέχουμε τέτοια 
βάρη ἀπὸ τώρα. Βέβαια, δὲν λέμε ὄχι· θέ-
λουμε ἕνα παιδί. Ἀλλὰ ἀργότερα. Θὰ τὸ 
σκεφθοῦμε καὶ θὰ τὸ προγραμματίσουμε 
ἀργότερα, μὲ τὴν ἄνεσή μας.

Τί θὰ ἀπαντήσουμε σ’ ὅλα αὐτά;
Λένε ὅτι θὰ τὸ σκεφθοῦν ἀργότερα καὶ 

θὰ τὸ πραγματοποιήσουν τότε ποὺ ἐ   κεῖ -
νοι θέλουν. Καὶ πῶς εἶναι βέβαιοι γι’ αὐ  -
τό; Ὅλοι ὅσοι τὸ ἀποφασίζουν, τὸ κατορ-
θώνουν; Μόνο ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ τὸ θέ-
λουν ἐξαρτᾶται; Δὲν ὑπάρχει καὶ κάποιος 
Ἄλλος ποὺ ρυθμίζει αὐτὰ τὰ πράγματα; 
Ἀλλὰ καὶ μόνο ἀνθρώπινα νὰ τὸ δεῖ καν-
είς, δὲν εἶναι γνωστὸ ὅτι ὅσο περνάει ὁ 
καιρός, τόσο περιορίζονται οἱ πιθανότη-
τες, ὅσο προχωροῦν τὰ χρόνια, τόσο λι-
γοστεύουν οἱ ἀντοχὲς ποὺ ἀπαιτοῦνται 
γιὰ νὰ μεγαλώσει ἕνα παιδί;

Ἔχει ἔξοδα ἕνα παιδί. Ναί, ἔχει. Ἀλλὰ 
εἶναι προτιμότερο νὰ ζοῦν ἄνετα οἱ δυὸ 
καὶ νὰ εἶναι μόνοι, ἀπὸ τὸ νὰ  περιορίσουν 

λίγο τὶς ἀνέσεις τους καὶ νὰ ἔχουν καὶ 
παιδιὰ ἀνάμεσά τους, νὰ ζεσταίνουν τὴν 
καρδιά τους καὶ νὰ δίνουν χαρὰ στὴ ζωή 
τους;

Ὑποστηρίζουν ἀκόμη πὼς τὸ παιδί, κα -
θὼς θὰ ἔλθει ἀνάμεσά τους, θὰ ἐξασθε-
νήσει τὸν μεταξύ τους σύνδεσμο. Βέβαια 
θὰ τοὺς ἀπασχολεῖ, ἀλλὰ στὸ πρόσωπό 
του θὰ συναντῶνται πιὸ οὐσιαστικά, στὴν 
παρουσία του θὰ χαίρονται βαθύτερα τὸν 
σύνδεσμό τους. Ἑνώνουν τὰ παιδιά, δὲν 
χωρίζουν τοὺς γονεῖς, ὅταν ὑπάρχει βα-
θιά, ἀληθινὴ ἀγάπη.

Ὅσο γιὰ τὸ σπίτι ποὺ πρέπει νὰ ἑτοιμα-
στεῖ καλύτερα, ἀσφαλῶς καταλαβαίνου με 
πὼς τὰ ἄψυχα δὲν συγκρίνονται μὲ τὸν 
ἄνθρωπο· ἡ ἀξία τους εἶναι μηδαμινὴ 
μπροστὰ στὴν ἀξία τῆς ζωῆς καὶ τῆς ἀθά-
νατης ψυχῆς ἑνὸς ἀνθρώπου. Πόσα πα-
λάτια παραμένουν ψυχρά, παγωμένα, νὰ 
φιλοξενοῦν ἀνθρώπους μοναχικούς, βυ-
θισμένους στὴ θλίψη καὶ στὴ μελαγχο-
λία! Καὶ πόσα φτωχὰ σπίτια εἶναι ὄμορ-
φες γωνιὲς τοῦ παραδείσου, γιατὶ μέσα 
τους φιλοξενοῦν ἀθῶες παιδικὲς ὑπάρ-
ξεις καὶ ἀντιλαλοῦν ἀπὸ τὶς χαρούμενες 
φωνές τους!

Ἔχουν κόπο τὰ παιδιά, ζητοῦν φροντί-
δες καὶ ἐπιμέλεια. Ἀλλὰ ἔτσι ἀξίζει ἡ ζωή. 
Τί νὰ τὴν κάνεις μιὰ ζωὴ μὲ ἄνεση καὶ κα-
λοπέραση, ὅμως χωρὶς συνέχεια καὶ προ-
οπτική, χωρὶς δημιουργικότητα καὶ θυ σία, 
δηλαδὴ χωρὶς ἀγάπη, χωρὶς χαρά;

Ὅταν ὁ Θεὸς συνέστησε τὸ πρῶτο ζεῦ-
γος, «εὐλόγησεν αὐτοὺς λέγων· αὐξάνε-
σθε καὶ πληθύνεσθε καὶ πληρώ σατε τὴν 
γῆν καὶ κατακυριεύσατε  αὐτῆς» (Γεν. α΄ 
28).

Αὐτὴ εἶναι ἡ ἀποστολὴ τοῦ ἀνθρώπου, 
αὐτὴ εἶναι ἡ δόξα του. Αὐτὸ εὐλόγησε ὁ 
Θεός.

Ἂς προχωροῦν οἱ νέοι σύζυγοι μὲ πί-
στη καὶ ἀποφασιστικότητα. Γιὰ νὰ εἶναι 
χαρούμενη καὶ εὐλογημένη ἡ ζωή τους, 
μέσα στὸ ἅγιο θέλημα τοῦ Θεοῦ καὶ κά -
τω ἀπὸ τὸ στοργικό του βλέμμα.



Ε ἶχε ἔρθει γιὰ σπουδὲς στὴ Θεολο-
γικὴ Σχολὴ Ἀθηνῶν ὁ Κονγκολέ-
ζος ἱερομόναχος. Ἔμενε στὸ φοιτη-

τικὸ οἰκοτροφεῖο τοῦ Συλλόγου Ὀρθοδό-
ξου Ἱεραποστολικῆς Δράσεως «Ὁ Μέγας 
Βασίλειος». 

Σεμνός, σοβαρός, λιγόλογος εἵλκυε τὸν 
σεβασμὸ καὶ τὴν ἀγάπη τῶν  οἰκοτρόφων. 
Συχνὰ στὰ διαλείμματα ἀπὸ τὶς μελέτες 
τους τὸν πλη σίαζαν ὁρισμένοι καὶ καθόν-
τουσαν στὸ σαλόνι καὶ τὸν ρωτοῦσαν 
γιὰ τὴν πατρίδα του καὶ γιὰ τὴν ἱεραπο-
στολὴ ποὺ ἔχει ἀναπτυχθεῖ ἐκεῖ τὰ τελευ-
ταῖα χρόνια.

Ἐκεῖνο τὸ ἀπόγευμα ἡ συζήτησή τους 
εἶχε στραφεῖ γύρω ἀπὸ τὴ μαγεία.

–Πάτερ Χαρίτων, ρώτησε κάποιος φοι-
τητὴς τῆς Νομικῆς, διάβασα κάπου ὅτι 
στὴν Ἀφρικὴ ὀργιάζει ἡ μαγεία. Εἶναι ἀ -
λήθεια; 

–Δυστυχῶς εἶναι ἀλήθεια. Καὶ ἡ πατρί-
δα μου, τὸ Κονγκό, μπορῶ νὰ πῶ ὅτι ἔχει 
τὰ θλιβερὰ πρωτεῖα. Ἔχουμε ἀναλογικὰ 
τοὺς πιὸ πολλοὺς μάγους ἀπὸ κάθε ἄλλη 
χώρα. Οἱ μάγοι καὶ μάλιστα στὸ ὕπαιθρο, 
στὰ χωριά, ἐξουσιάζουν τὰ πάντα, εἶναι 
φύλαρχοι. Τοὺς τρέμουν ὅλοι. Ἔχουν δύ-
ναμη, δαιμονικὴ δύναμη.

–Πάτερ, πῆρε τὸν λόγο ἕνας φοιτητὴς 
τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς, ὑπάρχουν στὸ 
Κονγκὸ παραδείγματα μάγων ποὺ ἄλλα-
ξαν, πίστε ψαν καὶ ἔγιναν χριστιανοί; Ἀπὸ 
ὅ,τι ἔχω διαβάσει στὴν ἐκκλησιαστικὴ 
ἱστορία, ὑπάρχουν τέτοια παραδείγ ματα. 
Στὴν πατρίδα σας ὑπάρχουν; 

–Ὑπάρχουν! Μὲ τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ γί-
νονται καὶ σήμερα τέτοια θαύματα παν-
τοῦ, καὶ στὸ Κονγκὸ γίνονται.

–Θέλετε νὰ μᾶς πεῖτε κανένα πρόσφα-
το, πάτερ; φώναξαν δύο τρεῖς μαζί.

–Εὐχαρίστως, μόνο νὰ μὴ χάσετε ὥρα 
πολλὴ ἀπὸ τὶς μελέτες σας.

–Καί σεῖς, πάτερ! πετάχτηκε κάποιος.
–Κι ἐγὼ βέβαια! Τέλος πάντων. Ἀφοῦ 

τὸ θέλετε, θὰ σᾶς πῶ πολὺ σύντομα ἕνα 
περιστατικό, ποὺ συνέβη τελευταῖα στὴν 
ἱεραποστολή μας στὴν Κανάνγκα.

–Εἶναι πολλοὶ οἱ Ὀρθόδοξοι ἐκεῖ, πάτερ; 
πετάχτηκε κάποιος.

–Μὴ διακόπτεις, Δημήτρη, καὶ καθυστε-
ροῦμε ἔτσι, φώναξαν δύο τρεῖς.

–Εἶναι ἀρκετὲς χιλιάδες, δόξα τῷ Θεῷ, 
Δημήτρη, ἀπάντησε ὁ κληρικὸς καὶ ἄρχι-
σε μιλώντας κάπως ἀργά.

Πρὶν ἀπὸ λίγο καιρὸ ἦρθε καὶ μὲ πλη-
σίασε καὶ ζήτησε νὰ συζητήσουμε ἕνας 
νέος περίπου εἴκοσι πέντε χρονῶν καὶ 
μοῦ εἶπε τὴν ἱστορία του. 

–Ἐγώ, πάτερ, μοῦ εἶπε, πρὶν γίνω χρι-
στιανός, ἤμουν μάγος. Ὁ ἀρχηγός μου, 
ὁ Ἑωσφόρος, μοῦ εἶχε δώσει τὴ δύναμη, 
ὥ    στε ὅποιον ἔβλεπα στὰ μάτια νὰ μπορῶ 
νὰ μπαίνω μέσα του, στὴ σκέψη του, νὰ 
τὸν συγχύζω καὶ νὰ τοῦ στρέφω ἀλλοῦ τὶς 
σκέψεις, στὸ κακὸ καὶ σὲ ὁτιδήποτε ἄλλο.

Εἶχα πάει, ποὺ λέτε, πάτερ, μὲ ἐντολὴ 
τοῦ Ἑωσφόρου, τοῦ ἀρχηγοῦ μου, ἐκεῖ 
ποὺ λάτρευαν τὸν Χριστὸ οἱ Εὐαγγελι-
κοί, οἱ Προτεστάντες, οἱ Καθολικοὶ καὶ 
βλέπον τάς τους ἐπίμονα καὶ σταθερὰ ἀπὸ 

Ὁ νε� ὸς μάγ ος

Ἀληθινὴ ἱστορία
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μιὰ γωνιὰ ἔμπαινα στὶς σκέψεις τους καὶ 
προκαλοῦσα σύγχυση μέσα τους, ἔφευγε 
ὁ νοῦς τους ἀλλοῦ. Διέκοπταν τὴ λατρεία 
τοῦ Χριστοῦ καὶ αἰσθανόμουν χαρὰ μεγά-
λη γιὰ τὸ κατόρθωμά μου.

Θέλησα λοιπὸν νὰ κάνω τὸ ἴδιο καὶ 
στὴν ὀρθόδοξη ἱεραποστολή. Μιὰ μέρα, 
νομίζω ἦταν Σάββατο, πῆγα στὴν παλιὰ 
ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέα – αὐτὴ λει-
τουργοῦσε τὴν ἡμέρα ἐκείνη – καὶ στάθη-
κα σὲ κάποιο σημεῖο παρατηρώντας ἐπί-
μονα τοὺς πιστοὺς ἄνδρες καὶ γυναῖκες, 
καθὼς καὶ τοὺς ψάλτες καὶ τὸν ἱερέα. 
Τοὺς ἔβλεπα νὰ κάνουν μὲ τὰ χέρια τους 
στὸ μέτωπό τους καὶ στὸ στῆθος τους 
κάτι – ἔπειτα, ὅταν ἔγινα χριστιανός, ἔμα-
θα ὅτι αὐτὸ ἦταν τὸ σημεῖο τοῦ Σταυροῦ – 
καὶ καταλάβαινα ὅτι αὐτὸ ποὺ ἔκαμναν μὲ 
ἐμπόδιζε νὰ περάσω μέσα τους. Τὸ ση-
μεῖο ποὺ ἔκαμναν ἐπάνω τους, σὰν ἄλλο 
τεῖχος τοὺς προστάτευε ἀπὸ τὶς δικές μου 
ἐπιθέσεις. Προσπάθησα, ξαναπροσπά-
θησα, ἀλλὰ δὲν πέτυχα νὰ μεταβιβάσω 
μέσα τους τὶς σκέψεις μου, νὰ συγχύσω 
τὶς δικές τους σκέψεις καὶ νὰ τὶς διώξω 
μακριὰ ἀπὸ τὴ λατρεία τοῦ Χριστοῦ. Κα-
τάλαβα ὅτι εἶχα νικηθεῖ καὶ ὅτι ἡ Ὀρθόδο-
ξη Ἐκκλησία κατέχει τὴν ἀλήθεια καὶ ἔχει 
μεγάλη δύναμη.

–Καὶ τί ἔκανες τότε; τὸν ρώτησα.
–Ἔμεινα, ὥσπου νὰ τελειώσει ἡ Λει-

τουρ γία καὶ περίμενα νὰ συναντήσω τὸν 
ἱερέα. Ἀφοῦ ἔφυγε ὁ κόσμος καὶ ἀφοῦ τε-
λείωσε τὶς ὑποχρεώσεις του ὁ  ἱερέας μέ-
σα στὸ Ἱερό, βγῆκε καὶ μὲ πλησίασε. Ἐγὼ 
τὸν κοίταζα στὰ μάτια ἐπίμονα. Ἐκεῖνος 
ἔκα νε ἤρεμα τρεῖς φορὲς τὸ σημεῖο ποὺ 
κάνε τε.

–Τί θέλεις, τί μὲ κοιτάζεις ἔτσι; μὲ ρώτη-
σε ἀτάραχος ὁ ἱερέας.

–Τί εἶναι αὐτὸ ποὺ κάνετε ὅλοι σας; τὸν 
ρώτησα.

–Ποιό; Τὸ σημεῖο τοῦ Σταυροῦ; Δὲν ξέ-
ρεις τὸ ὄνομά του ἢ φοβᾶσαι νὰ τὸ πεῖς;

–Εἶμαι μάγος. Καὶ δὲν ἦρθα μὲ καλὸ 
σκοπό, ἀλλὰ μὲ ἐμπόδισε αὐτὸ ποὺ κά-

νετε. Καταλαβαίνω ὅτι αὐτὸ ἔχει πολὺ με-
γαλύτερη δύναμη ἀπὸ μένα.

–Αὐτό, νεαρέ μου, λέγεται Τίμιος Σταυ-
ρὸς καὶ εἶναι τὸ Σύμβολο τῆς νίκης τοῦ 
Ἰησοῦ Χριστοῦ κατὰ τοῦ ἀρχηγοῦ σου, 
τοῦ Σατανᾶ. Μὲ τὸν Σταυρὸ διέλυσε ὁ 
Χριστὸς τὸ κράτος τοῦ Σατανᾶ στὸν Γολ-
γοθᾶ. Καὶ μὲ τὴ Χάρη τοῦ Σταυροῦ μπο-
ρεῖ καὶ κάθε πιστὸς νὰ νικᾶ τὶς ἐπιθέσεις 
τοῦ Διαβόλου.

–Πῶς μπορῶ νὰ ἀποκτήσω κι ἐγὼ αὐτὴ 
τὴ δύναμη; ρώτησα.

–Ἂν κάψεις τὰ μαγικά σου βιβλία, ἂν 
μετανοήσεις εἰλικρινά, ἂν πιστέψεις στὸν 
Χριστὸ καὶ βαπτιστεῖς καὶ ἂν ζεῖς πλέον 
σωστὰ καὶ συνειδητὰ ὅπως παραγγέλ-
λει ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας, θὰ ἀπο-
κτήσεις καὶ σὺ τὴ χάρη καὶ τὴ δύναμη τοῦ 
Σταυροῦ...

Αὐτὸ καὶ ἔγινε, πάτερ. Ἐδῶ καὶ τρία 
χρό   νια ξέφυγα ἀπὸ τὰ δίχτυα τοῦ Σατανᾶ. 
Ἐξομολογήθηκα πολλὲς φορές, κοινώνη-
σα καὶ χαίρομαι καὶ ζῶ ἤρεμος μέσα στὴν 
ἀγκαλιὰ τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας. Ὁ 
Πνευματικός μου μοῦ εἶπε νὰ σᾶς γνω-
ρίσω, γιὰ νὰ συνδεθῶ μαζί σας, ὥστε νὰ 
μὲ βοηθήσετε ἀκόμη περισσότερο στὴν 
πνευματική μου ζωή. Σᾶς εὐχαριστῶ ποὺ 
μὲ ἀκούσατε, πάτερ.

–Δοξάζω τὸν Θεό, ἀγαπητέ μου, τοῦ εἶ-
πα, γιὰ τὴν προσωπική σου ἱστορία, ποὺ 
μοῦ ἐμπιστεύθηκες, καὶ γιὰ τὸ θαῦμα ποὺ 
εἶδες στὴ ζωή σου. Σὲ ἐλέησε ὁ Θεός. Ἐλ-
πίζω ὅτι θὰ σὲ ἐλεήσει ἀκόμη περισσό-
τερο. Ἀρκεῖ νὰ μείνεις ἕως τέλους πιστὸς 
καὶ εἰλικρινής. Θὰ τὰ ξαναποῦμε καὶ πάλι, 
ὅποτε θελήσεις.

–Ξαναῆλθε, πάτερ; ρώτησαν δύο τρεῖς 
οἰκότροφοι τὸν π. Χαρίτωνα.

–Βεβαίως! Ἀρκετὲς φορές.  Ἀποδείχθηκε 
εἰλικρινής. Τώρα ὅμως πέρασε ἡ ὥρα καὶ 
μᾶς περιμένουν τὰ μαθήματά μας. Ἄλλη 
φορὰ θὰ ποῦμε ἄλλες ἱστορίες ἀπὸ τὴν 
Ἱεραποστολή μας.

–Εὐχαριστοῦμε πολύ, πάτερ, τὴν εὐχή 
σας!



Τοῦτες τὶς μέρες ψάλλεται στοὺς 
ὀρθόδοξους ναούς μας ἡ κοσμο-
αγάπητη Ἀκολουθία τῶν Χαι ρε-
τι σμῶν στὴν Ὑπεραγία  Θεοτόκο. 

Τὸ πρῶτο τροπάριο τοῦ κανόνος τοῦ 
Ἀκαθίστου Ὕμνου ἀρχίζει μ’ ἕνα ἐξο-
μολογητικὸ ξέσπασμα τοῦ ὑμνογρά-
φου. «Ἀνοίξω τὸ στόμα μου καὶ πλη-
ρωθήσεται Πνεύματος καὶ λόγον ἐρεύ-
ξομαι τῇ βασιλίδι Μητρί...».

Θὰ ἀνοίξω τὸ στόμα μου, λέει, καὶ 
θὰ γεμίσει αὐτὸ ἀπὸ τὴ χάρη καὶ τὴν 
ἔμπνευση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, καὶ 
ἐμπνεόμενος ἀπὸ αὐτὴ τὴ χάρη θὰ 
διατυπώσω λόγους ἐγκωμιαστικοὺς 
πρὸς τιμὴν τῆς Βασίλισσας Μητέρας 
τοῦ Κυρίου μας.

Δὲν εἶναι λόγια ποιητικῆς  ὑπερβολῆς, 
οὔτε ἐντυπωσιακῆς εἰσαγωγῆς γιὰ τὸ 
ποίημα ποὺ ἀκολουθεῖ. Εἶναι  λόγια 
ἐμπειρίας καὶ συναισθήσεως ἑνὸς ἀν-
θρώ που καὶ μιᾶς καρδιᾶς ποὺ πάλλε-

ται καὶ σκιρτᾶ ἀπὸ εὐγνωμοσύνη καὶ 
τὴν ἐκφράζει μὲ ἐγκώμια πρὸς τὴν Ὑ -
περαγία Θεοτόκο.

Γι’ αὐτὸ καὶ εἶναι λόγια διδακτικὰ καὶ 
καθοδηγητικά. Λόγια τὰ ὁποῖα πρωτί-
στως πρέπει νὰ ἐμπνεύσουν τοὺς ἱε-
ροψάλτες, ἀλλὰ καὶ κάθε πιστὸ ποὺ 
ψάλλει καὶ ὑμνεῖ τὰ μεγαλεῖα τοῦ Θεοῦ 
καὶ γεμίζει τὸ στόμα του μὲ εὐχὲς καὶ 
προσευχὲς πρὸς τὸν ἅγιο Θεό.

Ἀλήθεια πῶς ψάλλουμε κατὰ τὴν 
ὥ    ρα τῆς λατρείας καὶ ἐκτὸς αὐτῆς; 
Πῶς προσ ευχόμαστε κατὰ τὶς κοινὲς ἢ 
τὶς ἀ   τομικὲς προσευχές μας; Μὲ τέχνη 
καὶ ὕφος βυζαντινὸ μόνο ἢ καὶ μὲ καρ-
διὰ ποὺ πάσχει καὶ πάλλεται ἀπὸ τὰ 
ψαλλόμενα; Μὲ καλλιέπεια καὶ ἀρτιό-
τητα συν τάξεως μόνο ἢ καὶ μὲ πόθο 
ἱερό, κα τάνυξη καὶ συντριβὴ καρδίας; 

Γιατὶ μόνο ἂν ἡ καρδιὰ εἶναι δοσμένη 
πραγματικὰ στὸν Θεό, τὸ στόμα γίνε-
ται πηγὴ ποὺ ἀναβλύζει μὲ πόθο λό-
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για ἱερά, δοξολογίες καὶ δεήσεις πρὸς 
τὸν Θεό, τὴν Παναγία Μητέρα του καὶ 
τοὺς Ἁγίους.

Δὲν εἶναι μικρὴ δυνατότητα αὐτὸ οὔ-
τε κάτι ἁπλὸ καὶ συνηθισμένο. Μόνο 
στοὺς ἁγίους ἀγγέλους καὶ στὸν ἄν-
θρωπο ἔχει δοθεῖ ἡ μεγάλη αὐτὴ τιμή, 
νὰ ὑμνοῦν καὶ νὰ δοξολογοῦν τὰ με-
γαλεῖα τοῦ Θεοῦ. Οἱ ἅγιοι ἄγγελοι 
ἀκαταπαύστως καὶ ἀσιγήτως στὸν 
οὐρανὸ καὶ οἱ ἄνθρωποι ἐπὶ τῆς γῆς 
ἀναπέμπουν τὶς προσευχὲς καὶ τὶς 
 δοξολογίες τους γιὰ νὰ φθάσουν αὐ-
τὲς «ὡς θυμίαμα» ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ 
(Ψαλμ. ρμ΄ 2).

Δὲν εἶναι κρίμα νὰ μένει ἀνενέργητη 
μιὰ τέτοια δωρεά; Δὲν εἶναι δηλαδὴ ἁ  -
μαρτία νὰ μὴ συντονιζόμαστε εἴτε στὴ 
λατρεία, εἴτε στὴν ἀτομική μας προσ-
ευχὴ μὲ τὶς οὐράνιες ἀγγελικὲς δυνά-
μεις σὲ ὕμνους δοξολογίας καὶ εὐχαρι-
στίας καὶ σὲ εὐχές, προσευχὲς καὶ δε-
ήσεις πρὸς τὸν πανοικτίρμονα Θεό;

Γιὰ νὰ ζήσουμε ὅμως αὐτὴ τὴ μεγά-
λη χαρὰ καὶ εὐλογία, γιὰ νὰ γεμίσου-
με μὲ τὴ χάρη καὶ τὴν ἔμπνευση τοῦ 
Παναγίου Πνεύματος ὅπως ὁ ὑμνο-
γράφος τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου, χρει-
άζεται νὰ προσέξουμε κάτι πολὺ ση-

μαντικό: νὰ βρίσκεται δηλαδὴ πρωτί-
στως ἡ καρδιά μας καὶ ἡ διάθεσή μας 
κάτω ἀπὸ τὶς ἐμπνεύσεις τοῦ Πανα-
γίου Πνεύματος, νὰ εἶναι ὅμως καὶ τὸ 
στόμα μας ἁγνὸ καὶ καθαρό.

Διότι πῶς μποροῦμε μὲ τὸ ἴδιο στό-
μα ποὺ κατακρίναμε, ποὺ κουτσομ-
πολεύσαμε, ποὺ εἴπαμε αἰσχρὰ καὶ 
ἁ   μαρτωλὰ πράγματα, νὰ δοξολογή-
σουμε τὸν Θεὸ καὶ νὰ ἀνυμνήσουμε 
τὴ δόξα του; Εἶναι σὰν νὰ σερβίρουμε 
σ’ ἕνα ἀκάθαρτο πιάτο ἕνα φρεσκομα-
γειρεμένο φαγητό. Ποιὸς θὰ τὸ φάει;

Γι’ αὐτὸ ἂς παρακαλοῦμε τὸν Κύ-
ριο ταπεινά: «Ἅγνισον ἡμῶν τὰ χείλη 
τὰ αἰνοῦντά σε, Κύριε». Κάμε, Κύριε, 
ἁγνὰ καὶ ἅγια τὰ χείλη μας, τὰ ὁποῖα 
Σὲ δοξολογοῦν.

Θέλει ἀγώνα. Θέλει προσπάθεια. 
Θέλει πόθο ἱερὸ ἡ προσευχὴ καὶ ἡ δο-
ξολογία. Εἶναι ὅμως καὶ χάρισμα καὶ 
δωρεὰ τοῦ Θεοῦ σὲ ψυχὲς ποὺ τὸ πο-
θοῦν καὶ τὸ προσπαθοῦν.

Ἂς ἀγωνισθοῦμε κι ἐμεῖς ἔτσι, 
ὥστε κάθε φορὰ ποὺ προσευχόμα-
στε καὶ κάθε φορὰ ποὺ ψέλνουμε, νὰ 
αἰσθανό μαστε ὅ,τι καὶ ὁ ἱερὸς ὑμνο-
γράφος: «Ἀνοίξω τὸ στόμα μου καὶ 
πληρωθήσεται Πνεύματος...».


