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Ο ταν τὴν ἡμέρα τῆς Ὑπαπαντῆς ὁ ἁ -
γιοπνευματοκίνητος πρεσβύ της Συ-
μεὼν πῆρε ἀπὸ τὴν ἁγία ἀγκαλιὰ τῆς 

Ὑπεραγίας Θεοτόκου τὸ θεῖο Βρέφος καὶ 
τὸ βάστασε στὰ τρεμά μενα γεροντικὰ χέ-
ρια του, εἶπε συγκινημένος καὶ δὺο προ-
φητεῖες: μία γιὰ ἐκεῖνον ποὺ κρατοῦσε 
στὰ χέρια του καὶ μία γιὰ τὴν παναγία 
Μητέρα Του.

Γιὰ τὸ Βρέφος εἶπε ὅτι Αὐτὸς θὰ εἶναι 
στοὺς αἰῶνες «σημεῖον ἀντιλεγόμενον».  
Ἄλλοι θὰ Τὸν πιστεύουν καὶ θὰ ἀκο-
λουθοῦν τὰ προστάγματά Του 
καὶ θὰ ὑψών ονται μαζί Του, 
καὶ ἄλλοι θὰ ἀπιστοῦν, θὰ 
Τὸν ἀρνοῦνται, θὰ Τὸν πο-
λεμοῦν καὶ θὰ συντρίβον-
ται τελικά.

Καὶ  στρέφοντας 
τὸ βλέμμα του 
πρὸς τὴ Μητέ-
ρα Του, ἀτενί -
 ζοντας προφη-
τικὰ τὸ  μέλλον 
της, εἶπε τὴ δεύ-
τερη  προφητεία 
του. Θὰ διαπε-
ρά σει, τῆς εἶπε, 

τὴν καρδιά σου ἐξαιτίας αὐτοῦ τοῦ παι -
διοῦ σου μεγάλο καὶ ὀδυνηρὸ δίκοπο 
 σπαθί. «Σοῦ δὲ αὐτῆς τὴν ψυχὴν διελεύ-
σεται ρομφαία» (Λουκ. β΄ 34-35). 

Σιωπηλὴ ὅπως πάντοτε ἡ Παναγία 
ἄκουσε τὰ λόγια τοῦ σεβάσμιου γέρον-
τα καὶ ἐπέστρεψαν μὲ τὸν ἅγιο προστά-
τη της, τὸν εὐλογημένο Ἰωσήφ, στὴ Να-
ζαρέτ. Κάθε τι ὅμως ποὺ εἶχε σχέση μὲ 
τὸν Υἱό της, εἴτε λόγος ἦταν αὐτὸ εἴτε 
περιστατικό, τὸ «διετήρει... ἐν τῇ καρ-
δίᾳ αὐτῆς», γράφει ὁ ἱερὸς  εὐαγγελιστὴς 

Λουκᾶς (Λουκ. β΄ 51). Δὲν τὸ λη-
σμονοῦσε ποτέ. Τὸ σκεφτό-

ταν, τὸ συζητοῦσε μὲ τὸν 
ἑαυτό της, τὸ ἔφερνε καὶ 
τὸ ξαναέφερνε στὴ μνή-

μη τῆς καρδιᾶς της.
Ὅταν λοιπὸν ὁ μο-

νάκριβος καὶ ἀγα-
πημένος Υἱός της 
ἔγινε τριάντα ἐτῶν 
καὶ ἄρχισε τὸ κή-
ρυγμα καὶ τὸ σω-
τήριο γενικὰ ἔργο 
Του στὴ Γαλιλαία 
καὶ στὴν Ἰουδαία, 
πῆραν νὰ ζωη-
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ρεύουν κάθε μέ ρα καὶ περισσότερο στὴ 
μνήμη της τὰ λό για ποὺ τῆς εἶχε πεῖ τότε 
ὁ  πρεσβύτης Συμεών.

Ὅταν δηλαδὴ μάθαινε ὅτι τὰ πλήθη 
τοῦ λαοῦ κρέμονταν ἀπὸ τὰ πανάγια χεί-
λη τοῦ Υἱοῦ της, σκιρτοῦσε ἡ καρδιά της 
ἀπὸ χαρὰ καὶ ἀγαλλίαση. Ὅταν ἔβλεπε 
ὅτι χάριζε φῶς σὲ τυφλούς, θεράπευε πα-
ραλύτους, ἀνάσταινε νεκρούς, δόξα ζε κι 
αὐτὴ μαζὶ μὲ τὸν ἄδολο λαὸ τὸν Θεὸ γιὰ 
τὰ ἐκπληκτικὰ θαύματα ποὺ ἐπιτελοῦσε 
ὁ Υἱός της καὶ τὰ ὁποῖα παρακινοῦσαν 
τὸν κόσμο νὰ Τὸν ἀκολουθεῖ καὶ νὰ Τὸν 
θαυμάζει. Πόσο εὐφραινόταν τότε ἡ ἁγνὴ 
καρδιά της!

Ὅμως ὧρες - ὧρες ἔνιωθε καὶ σουβλε-
ροὺς πόνους στὴν καρδιά της. Τότε ἦταν 
ποὺ θυμόταν αὐτὸ ποὺ τῆς εἶπε γιὰ τὴν 
«ρομφαία» ὁ γέροντας Συμεών. Καὶ πῶς 
νὰ μὴν πονάει; Ὅλος ὁ κόσμος νὰ τιμάει 
καὶ νὰ παραδέχεται τὸν Υἱό της ὡς ἀπε-
σταλμένο τοῦ Θεοῦ, καὶ οἱ θρησκευτικοὶ 
ἡγέτες νὰ Τὸν ἀπορρίπτουν! Νὰ τὸν θε-
ωροῦν συνεργάτη τοῦ Βεελζεβούλ! Ὁ 
Υἱός μου καὶ Θεὸς συνεργάτης τοῦ Σα-
τανᾶ! Καὶ νὰ τὸ λένε αὐτὸ οἱ Γραμματεῖς, 
οἱ Φαρισαῖοι, οἱ Ἀρχιερεῖς, οἱ Νομοδιδά-
σκαλοι, ὄχι ὅποιοι κι ὅποιοι, ἀλλὰ οἱ θρη-
σκευτικοί μας ἄρχοντες! Ὤ! Τί εἶναι αὐτὰ 
ποὺ ἀκούω γιὰ τὸν Υἱό μου καὶ Υἱὸ τοῦ 
Θεοῦ, ποὺ ἐγὼ γνωρίζω πῶς Τὸν ἐγέν-
νησα! Γιατί αὐτὴ ἡ ἀπαξίωση ἀπὸ τοὺς 
θρησκευτικούς μας ἡγέτες, τοὺς ἀρχισυν-
αγώγους καὶ τοὺς ἄλλους;

Εἶναι λογικὸ καὶ φυσικὸ νὰ περνοῦσαν 
μέσα ἀπὸ τὴν ἁγία διάνοιά της αὐτὰ τὰ 
ἐρωτηματικὰ καὶ νὰ κεντοῦσαν τὴν εὐαί-
σθητη λεπτὴ καρδιά της σὰν κεντήματα 
ρομφαίας· διότι ἦταν ἡ Μητέρα Του, καὶ 
ὁ Θεάνθρωπος Κύριος ἦταν ὁ Υἱός της.

Ἐκεῖ ὅμως ποὺ ἡ ρομφαία δὲν τὴν κεν-
τοῦσε ἁπλῶς, ἀλλ’ ἄρχισε νὰ τὴ  σφάζει 
καὶ νὰ κάνει τὴν καρδιά της νὰ  ματώνει 
ἦταν ὅταν ἄκουσε τὸν  χιλιοευεργετημένο 
ἀπὸ τὸν Υἱό της λαὸ τῶν Ἰουδαίων νὰ φω-

νάζει μὲ μανία πρὸς τὸν ἄρχοντα τῶν Ρω-
μαίων «ἆρον ἆρον, σταύρωσον αὐτόν» 
(Ἰω. ιθ΄ 15)! Ὅταν εἶδε τὸν Υἱό της νὰ ση-
κώνει τὸν σταυρὸ τοῦ μαρτυρίου, νὰ βα-
δίζει τὸν δρόμο πρὸς τὸ Γολγοθᾶ ἀκού-
γοντας τὶς ὕβρεις καὶ τὶς χυδαιολογίες τοῦ 
ὄχλου· ὅταν Τὸν εἶδε ἐξαντλημένο νὰ λυ-
γίζει κάτω ἀπὸ τὸ βάρος τοῦ πελώριου 
σταυροῦ καὶ νὰ μὴν μπορεῖ νὰ συνεχίσει 
τὴν πορεία πρὸς τὸ λόφο τοῦ Γολγοθᾶ· 
ὅταν Τὸν ἀτένιζε τελικὰ κρε μασμένο ἐν 
μέσῳ δύο ληστῶν στὸ σταυ ρὸ σὰν τὸν 
χειρότερο κακοῦργο καὶ ἄκου γε τοὺς 
ἀρχιερεῖς νὰ Τὸν βρίζουν, νὰ Τὸν περιγε-
λοῦν, νὰ καγχάζουν εἰς βάρος Του. Ὤ· τί 
πόνος πλημμύριζε τότε τὴ μητρικὴ καρδιά 
της! Μάτωνε ἡ καρδιά της τὴν ὥρα ἐκεί-
νη. Ἡ ρομφαία ἡ δίκοπη ἔσχιζε τὰ σωθικά 
της. Ὁ υἱός μου πεθαίνει ὡς κακοῦργος! 
Ὁ ἀθῶος καὶ ἀναμάρτητος ὡς ἔνοχος καὶ 
ἁμαρτωλός! «Τέκνον γλυκύτατον, πῶς 
ἀδίκως θνῄσκεις, πῶς τῷ ξύλῳ κρέμα-
σαι;...». Καὶ ποῦ εἶναι οἱ φίλοι σου; Ποῦ 
εἶναι οἱ μαθητές σου; Ποῦ εἶναι ὁ Πέτρος, 
ὁ Θωμᾶς, ὁ Ἰάκωβος, οἱ ἄλλοι; Ἔμεινες 
μόνος! Ὤ, Υἱέ μου! Υἱέ μου! Θρηνῶ καὶ 
ὀδύρομαι καὶ τὰ μητρικὰ σπλάχνα μου 
σχίζονται, πληγώνονται, πονῶ καὶ ὑπο-
φέρω μαζί σου.

Δὲν ἔμενε ἀπαθὴς ἐμπρὸς στὸ Πάθος 
τοῦ Υἱοῦ της ἡ Ὑπεραγία Μητέρα Του. 
Πόνεσε, καὶ μάλιστα πολύ. Σὰν ἄλλη ρομ-
φαία διεπέρασε τὴν ὕπαρξή της ὁ πό νος.

Κι ἀπὸ τότε νιώθει καθένα ποὺ πονᾶ 
καὶ ὑποφέρει, γιατὶ γνωρίζει πολὺ καλὰ τί 
σημαίνει πόνος καὶ μάλιστα μητρικός.

Καὶ ὅποιον προστρέχει στὴ Χάρη της 
καὶ ζητάει μὲ πίστη τὴ βοήθειά της, τὸν 
συμπονεῖ καὶ σπεύδει νὰ τὸν βοηθήσει. 
Σπεύδει νὰ τὸν ἀνακουφίσει στὴν ἔξαψη 
τοῦ πόνου του καὶ νὰ τὸν ἀπαλλάξει τε-
λικὰ ἀπὸ κάθε πόνο. Εὐτυχεῖς οἱ ἄνθρω-
ποι ποὺ τὸ πιστεύουν αὐτὸ καὶ καταφεύ-
γουν σ’ Ἐκείνην ποὺ εἶναι «ἀβοηθήτων 
δύναμις καὶ ἐλπὶς ἀπηλπισμένων».
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ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
(ΙΣΤ΄ Ματθαίου)

Χαραλάμπους ἱερομάρτυρος,
Ἀναστασίου Ἱεροσολύμων
Ἦχος γ΄ -  Ἑωθινὸν Γ΄

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Τοῦ Ἁγίου: Β΄ Τιμ. β΄ 1-10

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ
Τῆς Κυριακῆς: Ματθ. κε΄ 14-30

Ε
ἶπεν ὁ Κύριος τὴν παραβολὴν ταύτην· ἄνθρωπός τις ἀποδημῶν ἐ   -
κάλεσε τοὺς ἰδίους δούλους καὶ παρέδωκεν αὐτοῖς τὰ ὑπάρχοντα αὐ   -
τοῦ, καὶ ᾧ μὲν ἔδωκε πέντε τάλαντα, ᾧ δὲ δύο, ᾧ δὲ ἕν, ἑκάστῳ κα   τὰ 

τὴν ἰδίαν δύναμιν, καὶ ἀπεδήμησεν εὐθέως. πορευθεὶς δὲ ὁ τὰ πέντε τά   -
λαντα λαβὼν εἰργάσατο ἐν αὐτοῖς καὶ ἐποίησεν ἄλλα πέντε τάλαντα. 
ὡσαύτως καὶ ὁ τὰ δύο ἐκέρδησε καὶ αὐτὸς ἄλλα δύο. ὁ δὲ τὸ ἓν λαβὼν 
ἀπελθὼν ὤρυξεν ἐν τῇ γῇ καὶ ἀπέκρυψε τὸ ἀργύριον τοῦ κυρίου αὐτοῦ. 
μετὰ δὲ χρόνον πολὺν ἔρχεται ὁ κύριος τῶν δού λων ἐκείνων καὶ συναίρει 
μετ᾿ αὐτῶν λόγον. καὶ προσελθὼν ὁ τὰ πέντε τάλαντα λαβὼν προσή-
νεγκεν ἄλλα πέντε τάλαντα λέγων· κύριε, πέντε τάλαντά μοι παρέδω-
κας· ἴδε ἄλλα πέντε τάλαντα ἐκέρδησα ἐπ᾿ αὐτοῖς. ἔφη αὐτῷ ὁ κύριος 
αὐτοῦ· εὖ, δοῦλε ἀγαθὲ καὶ πιστέ! ἐπὶ ὀλίγα ἦς πιστός, ἐπὶ πολλῶν σε κα-
ταστήσω· εἴσελθε εἰς τὴν χαρὰν τοῦ κυρίου σου. προσελθὼν δὲ καὶ ὁ τὰ 
δύο τάλαντα λαβὼν εἶπε· κύριε, δύο τάλαντά μοι παρέδωκας· ἴδε ἄλλα 
δύο τάλαντα ἐκέρδησα ἐπ᾿ αὐτοῖς. ἔφη αὐτῷ ὁ κύριος αὐτοῦ· εὖ, δοῦλε 
ἀγαθὲ καὶ πιστέ! ἐπὶ ὀλίγα ἦς πιστός, ἐπὶ πολλῶν σε καταστήσω· εἴσελ-
θε εἰς τὴν χαρὰν τοῦ κυρίου σου. προσελθὼν δὲ καὶ ὁ τὸ ἓν τάλαντον 
εἰληφὼς εἶπε· κύριε, ἔγνων σε ὅτι σκληρὸς εἶ ἄνθρωπος, θερίζων ὅπου οὐκ 
ἔσπειρας καὶ συνάγων ὅθεν οὐ διεσκόρπισας· καὶ φοβηθεὶς ἀπελθὼν ἔκρυ-
ψα τὸ τάλαντόν σου ἐν τῇ γῇ· ἴδε ἔχεις τὸ σόν. ἀποκριθεὶς δὲ ὁ κύριος 
αὐτοῦ εἶπεν αὐτῷ· πονηρὲ δοῦλε καὶ ὀκνηρέ! ᾔδεις ὅτι θερίζω ὅπου οὐκ 
ἔσπειρα καὶ συνάγω ὅθεν οὐ διεσκόρπισα! ἔδει οὖν σε βαλεῖν τὸ ἀργύριόν 
μου τοῖς τραπεζίταις, καὶ ἐλθὼν ἐγὼ ἐκομισάμην ἂν τὸ ἐμὸν σὺν τόκῳ. 
ἄρατε οὖν ἀπ᾿ αὐτοῦ τὸ τάλαντον καὶ δότε τῷ ἔχοντι τὰ δέκα  τάλαντα. 
τῷ γὰρ ἔχοντι παντὶ δοθήσεται καὶ περισσευθήσεται, ἀπὸ δὲ τοῦ μὴ ἔχον-
τος καὶ ὃ ἔχει ἀρθήσεται ἀπ᾿ αὐτοῦ· καὶ τὸν ἀχρεῖον δοῦλον ἐκβάλε-
τε εἰς τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον· ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν 
ὀδόντων. ταῦτα λέγων ἐφώνει· ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω.



1. +αλαντοῦχοι
Ἡ σημερινὴ εὐαγγελικὴ περικοπὴ μᾶς 

παρουσιάζει τὴν παραβολὴ τῶν ταλάν-
των. Ἕνας ἄνθρωπος – πλούσιος ἄρχον-
τας – ἐπρόκειτο νὰ φύγει γιὰ μακρινὸ τα-
ξίδι. Κάλεσε λοιπὸν τοὺς δούλους του 
καὶ τοὺς παρέδωσε τὰ ὑπάρχοντά του, 
μοιράζοντάς τους διαφορετικὸ ποσὸ τα-
λάντων γιὰ νὰ τὰ διαχειρίζονται ὅσο θὰ 
ἀπουσίαζε. (Ἕνα τάλαντο ἀντιστοιχεῖ σὲ 
συγκεκριμένο βάρος χρυσοῦ).

Τὰ τάλαντα αὐτὰ τῆς παραβολῆς συμ-
 βολίζουν τὰ χαρίσματα ποὺ δίνει ὁ Θεὸς 
στοὺς ἀνθρώπους. Ἡ  πρόοδος στὰ γράμ-
ματα, οἱ εἰδικὲς γνώσεις καὶ οἱ τεχνικὲς 
ἱκανότητες, μιὰ ἰδιαίτερη  ἔφεση σὲ κάποια 
ἐπιστήμη, στὴ μουσική, στὴν τέχνη ἢ σὲ 
κάποιο  ἐπάγγελμα. Ἐπι πλέ ον ὑπάρχουν 
πολλὰ καὶ  ποικίλα χαρίσματα ποὺ κρύβει 
ἡ  προσωπικότητα τοῦ καθενός: Ἄλλος 
ἔχει ἡγετικὸ χάρισμα, ἄλλος ἔχει ἱκανό-
τητα στὸ λόγο, ἄλλος ἔχει σύν εση, ἄλλος 
 αὐθορμητισμό, ἄλλος εἶναι ὀργανωτικός, 
ἄλλος ἐνθουσιώδης καὶ τολμηρός.

Ὅπως κανεὶς δοῦλος τῆς παραβολῆς 
δὲν ἔμεινε χωρὶς τάλαντο, ἔτσι καὶ καν-
εὶς ἄνθρωπος δὲν μένει χωρὶς κάποιο θε-
ϊκὸ δῶρο. Ὅλοι οἱ ἄνθρωποι ἔχουμε χα-
ρίσματα. Καὶ τὸ κάθε χάρισμα μᾶς τὸ δί-
νει ὁ ἅγιος Θεὸς μὲ σκοπὸ νὰ τὸ χρησι-
μοποιήσουμε γιὰ τὴ δική μας σωτηρία καὶ 
τὴν ὠφέλεια τοῦ πλησίον.

2. 7δικη ἢ δίκαιη κατανομή;
Βέβαια ὁ Θεὸς δὲν δίνει σὲ ὅλους οὔτε 

τὸν ἴδιο ἀριθμό, οὔτε τὸ ἴδιο εἶδος ἀπὸ τά-
λαντα. Ἐκεῖνος ὡς παντογνώστης γνωρί-
ζει τὴ δύναμη καὶ τὴν ἱκανότητα τοῦ κα-

θενός,  Ἐκεῖνος γνωρίζει καὶ τὶς ἀνάγκες 
μας καὶ δίνει «ἑκάστῳ κατὰ τὴν ἰδίαν δύ-
ναμιν». Στὴν παραβολὴ διαβάζουμε ὅτι 
στὸν ἕνα δοῦλο ἔδωσε πέντε τάλαντα, 
στὸν ἄλλο δύο, στὸν ἄλλο ἕνα. 

Διαφορετικοὶ ἄνθρωποι, διαφορετικὰ 
χαρίσματα. Χαρίσματα τὰ ὁποῖα διανέμει 
ὁ Θεὸς κατὰ τὴ δική Του ἀλάνθαστη κρί-
ση καὶ ἄπειρη σοφία ἀλλὰ καὶ κατὰ τὴν 
ἀντοχὴ τοῦ καθενός, ὥστε κανεὶς νὰ μὴν 
ἔχει παράπονο, κανεὶς νὰ μὴν αἰσθάνε-
ται ὅτι ὑστερεῖ καὶ νὰ νιώθει μειονεκτι-
κά. Ἄλλωστε ἡ κοινωνία προκειμένου νὰ 
ἀπαρτίζει ἕνα ἁρμονικὸ σύν ολο, χρειάζε-
ται τὸν κάθε ἄνθρωπο μὲ τὰ ἰδιαίτερα χα-
ρίσματά του. Μποροῦμε νὰ σκεφθοῦμε 
τὸ σῶμα νὰ ἀποτελεῖται μόνο ἀπὸ χέρια 
ἢ μόνο ἀπὸ μάτια; 

Ἂς μὴν παραπονιόμαστε λοιπὸν γιὰ τὴν 
δῆθεν ἄνιση κατανομὴ κι ἂς μὴ ζηλεύου-
με τοὺς ἄλλους γιὰ τὰ χαρίσματά τους. 
Μιὰ τέτοια ζηλότυπη στάση μόνο δυστυ-
χία μπορεῖ νὰ προκαλέσει στὴ ζωή μας. 
Ἀντίθετα, ἂν  ἀνακαλύψουμε ὁ καθένας τὰ 
δικά του χαρίσματα καὶ ἐρ γαστοῦμε γιὰ 
τὴν ἀξιοποίησή τους, τότε κι ἐμεῖς προ-
σωπικὰ θὰ χαιρόμαστε, ἀλ λὰ καὶ στὸν 
πλησίον μας θὰ εἴμαστε εὐ εργετικοί.

3. Θὰ δώσουμε λόγο
Ὅπως ἀναφέρεται στὴν παραβολή, ὕ   -

στερα ἀπὸ πολὺ καιρὸ ἐπέστρεψε ὁ ἄρ  -
χοντας αὐτὸς καὶ ζήτησε ἀπὸ τοὺς δού-
λους του νὰ τοῦ ἀποδώσουν λογαριασμὸ 
γιὰ τὸ πῶς ἀξιοποίησαν τὰ τάλαντα ποὺ 
τοὺς εἶχε ἐμπιστευθεῖ. 

Εἶναι πολὺ σημαντικὸ καὶ δὲν πρέπει κι 
ἐμεῖς νὰ ξεχνοῦμε ὅτι κάποτε ὅλοι θὰ κλη-
θοῦμε νὰ δώσουμε λόγο γιὰ τὸ πῶς πε-
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ράσαμε τὸ χρόνο τῆς ζωῆς μας. Πολλοὶ 
νομίζουν ὅτι ἡ ζωὴ τοὺς ἀνήκει καὶ δὲν 
ἔχουν νὰ δώσουν λόγο σὲ κανέναν... Πό-
σο λάθος κάνουν! Ἡ ζωὴ δὲν εἶναι δική 
μας! Εἶναι δῶρο τοῦ Θεοῦ, ὅπως ἐπίσης 
δῶρο δικό Του εἶναι καὶ ἡ ἐλευθερία μας. 
Εἶναι τάλαντα. Γιὰ τὰ θαυμαστὰ αὐτὰ θε-
ϊκὰ δῶρα θὰ δώσουμε λόγο. Θὰ ἔλθει 
ἡ ἡμέρα τῆς Τελικῆς Κρίσεως καὶ τότε 
θὰ ἀπολογηθοῦμε γιὰ τὸν τρόπο μὲ τὸν 
ὁποῖο ἀξιοποιήσαμε ὅλα τὰ χαρίσματα 
ποὺ μᾶς ἔδωσε ἡ ἀγαθότητα τοῦ Θεοῦ.

 
4. D τιμωρία τῆς ὀκνηρίας

Ὁ ἄρχοντας τῆς παραβολῆς ἐπιβρά-
βευσε τοὺς δούλους ποὺ ἐργάστηκαν καὶ 
πολλαπλασίασαν τὰ τάλαντά τους. Τιμώ-
ρησε ὅμως αὐστηρὰ τὸν δοῦλο ποὺ ἔφε-
ρε πίσω τὸ ἕνα τάλαντο ποὺ εἶχε λάβει. 

Κάνει ἐντύπωση αὐτὴ ἡ αὐστηρὴ τι-
μωρία. Ὁ δοῦλος αὐτὸς δὲν ἔχασε τὸ τά-
λαντο τοῦ κυρίου του οὔτε τὸ σπατάλη-
σε. Τοῦ τὸ ἔφερε πίσω ἀκέραιο. Δὲν ἔκα-
νε λοιπὸν κάτι κακό‧ οὔτε ὅμως ἔκανε 
καὶ κάποιο καλό· καὶ γι’ αὐτὸ τιμωρεῖται. 
Μποροῦσε νὰ ἐργαστεῖ, καὶ δὲν ἐργά-
στηκε. Γιὰ τὴν ἀδράνεια καὶ τὴν ὀκνη-
ρία του αὐτὴ εἶναι ἄξιος καταδίκης. Ἔτσι 
ὁ Κύριος ἐπαινεῖ μὲν τὴν προθυμία καὶ 
ἀμείβει τὴν ἐπιμέλεια καὶ τὴν ἐργατικότη-
τα τῶν δύο δούλων, τιμωρεῖ ὅμως παρα-
δειγματικὰ τὴ ραθυμία καὶ τὴν ἀδιαφορία 
τοῦ ἄλλου δούλου.

΄Ἂς διδαχθοῦμε κι ἐμεῖς ἀπὸ τὴ διδα-
κτικὴ αὐτὴ παραβολὴ κι ἂς ἐργαστοῦμε 
φιλότιμα γιὰ νὰ καλλιεργήσουμε τὰ τά-
λαντα ποὺ μᾶς ἔχει δώσει ὁ Θεός, ὥστε 
νὰ ἔχουμε «καλὴν ἀπολογίαν» στὸ φο-
βερὸ βῆμα τῆς παγκοσμίου Κρίσεως.

✝ Παναγιώτου Ν. Τρεμπέλα

1) ΑΔΑΜ ΚΑΙ ΕΥΑ                                       6  ̦
2) ΚΑΪΝ ΚΑΙ ΑΒΕΛ                                         2  ̦
3) Ο ΝΩΕ                                                       6  ̦
4) Ο ΑΒΡΑΑΜ                                                    6  ̦
5) Ο ΙΣΑΑΚ                                                    3  ̦
6) Ο ΙΑΚΩΒ                                                         6  ̦
7) Ο ΙΩΣΗΦ                                                            6  ̦
8) ΜΩΫΣΗΣ Ο ΕΛΕΥΘΕΡΩΤΗΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ  6  ̦
9) ΜΩΫΣΗΣ  Ο  ΘΕΟΠΝΕΥΣΤΟΣ  ΝΟΜΟΘΕΤΗΣ  6  ̦
10) Ο ΑΑΡΩΝ                                                                  6  ̦
11) Η ΣΚΗΝΗ ΤΟΥ ΜΑΡΤΥΡΙΟΥ                              6  ̦
12) ΑΠΟ ΤΟ ΣΙΝΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΡΗΜΟΝ
       ΤΟΥ ΠΑΡΑΠΙΚΡΑΣΜΟΥ                                     6  ̦
13) Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΑΡΩΝ 
        ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΩΫΣΕΩΣ                                           6  ̦
14) ΚΡΙΤΑΙ                                                         7  ̦
15) ΣΑΜΟΥΗΛ                                               7  ̦

✼   ✼   ✼

✝ Ἀθανασίου Σ. Φραγκοπούλου

16) ΔΑΒΙΔ Ο ΝΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΓΟΛΙΑΘ              7  ̦
17) ΔΑΒΙΔ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ                                     7  ̦
18) ΔΑΒΙΔ - ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΚΑΙ ΔΟΞΑ             7  ̦

ΛΑΪΚΟ ΚΗΡΥΓΜΑ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ

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



7. Θὰ μὲ μακαρίζουν
ὅλες οἱ γενεὲς τῶν πιστῶν

Η Κόρη τῆς Ναζαρὲτ δικαιολογώντας 
τὸν λόγο της ὅτι ὁ Κύριος «ἐπέβλε-
ψεν ἐπὶ τὴν ταπείνωσιν τῆς δούλης 

αὐτοῦ» προσθέτει: Γι’ αὐτὸ «ἰδοὺ ἀπὸ 
τοῦ νῦν μακαριοῦσί με πᾶσαι αἱ γενεαί» 
(Λουκ. α΄ 48). Ἰδού, ἀπὸ τώρα, ποὺ πρώ-
τη μὲ μακάρισε ἡ Ἐλισάβετ, θὰ μὲ μακα-
ρίζουν ὅλες οἱ γενεὲς τῶν πιστῶν Χρι-
στιανῶν. Θὰ μὲ μακαρίζεις ὄχι μόνο σὺ ἡ 
Ἐλισάβετ, ἀλλὰ καὶ «πᾶσαι αἱ γενεαὶ τῶν 
πιστευόντων»1. 

Ὁ λόγος τῆς Παναγίας ὅτι θὰ τὴ μακαρί-
ζουν ὅλες οἱ γενεὲς τῶν πιστῶν, ἦταν λό-
γος «τοῦ ἁγίου Πνεύματος (τοῦ) ἐπελθόν-
τος αὐτῇ». «Προέλαβε οὖν ἡ προφητεία, 
ἠλήθευσε δὲ ἡ ἔκβασις τοῦ λόγου. Ποία 
γὰρ γενεὰ ἐξ ἐκείνου (ἀπὸ τὴν ἡμέρα ἐκεί-
νη) τὴν Μαρίαν οὐ μακαρίζει;»2.

Ὁ ἑρμηνευτὴς Θεοδώρητος Κύρου πα-
ρατηρεῖ: Ὅπως ἡ Ἄννα «ἐμέθεξεν ἀπὸ τὸ 
προφητικὸν χάρισμα», εἶχε μερίδιο, ἔγινε 
μέτοχος στὸ προφητικὸ χάρισμα τοῦ υἱοῦ 
της Σαμουήλ, καὶ ὅπως ἡ Ἐλισάβετ εἶχε με-
ρίδιο ἀπὸ τὸ προφητικὸ χάρισμα τοῦ υἱοῦ 
της Ἰωάννου, «ἔτσι καὶ ἡ Παρθένος Μαρία 
ἐμέθεξεν ἀπὸ τὸ προφητικὸν χάρισμα τοῦ 
υἱοῦ της Ἰησοῦ, τοῦ Δεσπότου ἁπάντων 
τῶν Προφητῶν». Γι’ αὐτὸ καὶ ἡ Παρθέ-
νος ἔγινε προφῆτις «ὑπέρ (περισσότερο 
ἀπό) τὴν Προφῆτιν Μαριάμ, τὴν ἀδελφὴν 
Μωυσέως· ὑπὲρ τὴν Προφῆτιν Δεββώραν 
(Κριτ. δ΄ 4)· ὑπὲρ τὴν Προφῆτιν Ὄλδαν 
(Δ΄ Βασ. κβ΄ [22] 14)· ὑπὲρ τὴν Προφῆτιν 
Ἄνναν (Α΄ Βασ. β΄ 1)· ὑπὲρ τὴν Προφῆτιν 
Ἐλισάβετ καὶ ὑπὲρ πάσας τὰς ἄλλας γυ-
ναῖκας τῆς Παλαιᾶς καὶ τῆς Νέας» Διαθή-
κης, ὅσες ἀξιώθηκαν νὰ λάβουν χάρισμα 
προφητείας ἀπὸ τὸν Θεό.

Ἄλλωστε καὶ ὁ προφήτης Ἡσαΐας, προ-
φητεύοντας τὴν ἄσπορη σύλληψη τῆς 
Παρ θένου καὶ τὸν τόκο της, τὴν ὀνόμασε 
«Προφῆτιν». Εἶπε: «Καὶ προσῆλθον πρὸς 
τὴν προφῆτιν, καὶ ἐν γαστρὶ ἔλαβε καὶ ἔτε-
κεν υἱόν» (Ἡσ. η΄ 3). Τὴν ἰδιότητα τῆς προ-
φήτιδος βεβαίωσε καὶ ἡ Παρθένος μὲ τὴν 
ὠδή της «Μεγαλύνει ἡ ψυχή μου τὸν Κύρι-
ον...», παρατηρεῖ ὁ Μέγας Βασίλειος3.

Τὰ λόγια τῆς ἁγίας Παρθένου, τῆς Προ-
φήτιδος τῶν Προφητίδων, πραγματοποι-
ήθηκαν καὶ πραγματοποιοῦνται ἤδη διὰ 
μέσου τῶν αἰώνων. Ἡ Ἐλισάβετ, κατα-
κλείοντας τὴν προσφώνησή της πρὸς τὴν 
Θεοτόκο, τῆς εἶπε: Μακαρία εἶναι ἐκείνη 
πού, ὅπως ἐσύ, πίστεψε ὅτι θὰ ἐκπληρω-
θοῦν πλήρως καὶ τελείως ἐκεῖνα ποὺ τῆς 
ἔχει πεῖ ὁ Κύριος διὰ τοῦ ἀγγέλου Του 
(Λουκ. α΄ 45). Ἡ Κεχαριτωμένη ἀποκρίνε-
ται πρὸς τὴν Ἐλισάβετ καὶ τῆς λέγει: Τώ-
ρα μὲ ὀνομάζεις ἐσὺ μακαρία· ὅμως στὸ 
ἑξῆς θὰ μὲ ὀνομάζουν «μακαρίαν, πανευ-
τυχεστάτην, πανευδαίμονα καὶ πεπληρω-
μένην παντὸς ἀγαθοῦ πᾶσαι αἱ γενεαὶ» 
τῶν ἀνθρώπων ποὺ θὰ πιστέψουν «εἰς 
τὸν ἐξ ἐμοῦ τεχθέντα», χάρη στὸν Ὁποῖο 
ἔχω γίνει μακαρία4.

Πράγματι! Ἡ προφητεία ἄρχισε νὰ ἐκ-
πληρώνεται ἤδη ἀπὸ τὰ χρόνια ποὺ ζοῦσε 
ἡ Παρθένος. Τὴν μακάρισε ἡ εὐσεβὴς γυ-
ναί κα ποὺ ἀκούοντας τὸν Κύριό μας νὰ δι-
δάσκει, φώναξε μέσα ἀπὸ τὸ πλῆθος τῶν 
ἀκροατῶν: «Μακαρία ἡ κοιλία ἡ βαστά-
σασά σε καὶ μαστοὶ οὓς ἐθήλασας». Καὶ 
ὁ Κύριος ἀπαντώντας εἶπε: «Μενοῦνγε», 
δηλαδή· ἀληθινὰ εἶναι μακαρία ἡ γυναίκα 
ποὺ μὲ γέννησε καὶ μὲ θήλασε (Λουκ. ια΄ 
27-28).



Μήπως ὅμως καὶ ὅλοι οἱ Ὀρθόδοξοι οἱ 
σκορπισμένοι στὰ τέσσερα πέρατα τοῦ 
κόσμου δὲν μακαρίζουμε στὶς ἀτομικὲς 
ἀλ   λὰ καὶ στὶς κοινὲς προσευχές μας κατὰ 
τὴ θεία Λατρεία καὶ μάλιστα μὲ ἕνα στόμα 
καὶ μὲ μιὰ καρδιὰ τὴν κιβωτὸ τῆς ζωῆς καὶ 
τὸ καύχημα τῆς παρθενίας; Ἄλλοτε ψάλ-
λουμε τὴν ὠδή της· ἄλλοτε τοὺς ὕμνους 
«Μακαρίζομέν σε, Θεοτόκε Παρθένε, καὶ 
δοξάζομέν σε οἱ πιστοὶ κατὰ χρέος»· ἄλ-
λοτε «Μακαρίζομέν σε πᾶσαι αἱ  γενεαί, 
Θεοτόκε Παρθένε...». Ἄλλοτε μὲ ἅγιο ἐν-
θουσιασμὸ τὸν ὑπέροχο ὕμνο ποὺ μᾶς 
δίδαξε ὁ ἀρχάγγελος Γαβριήλ: «Ἄξιόν 
ἐστιν ὡς ἀληθῶς μακαρίζειν σε τὴν Θεο-
τόκον, τὴν ἀειμακάριστον καὶ παναμώμη-
τον...» κλπ.

Ὡστόσο ἡ προφητεία τῆς Θεοτόκου ὅτι 
θὰ τὴν μακαρίζουν «πᾶσαι αἱ γενεαί», 
δὲν θὰ πραγματοποιεῖται μόνο στὸν πα-
ρόντα, ἀλλὰ καὶ στὸν μέλλοντα καὶ ἀτε-
λεύτητο αἰώνα, σύμφωνα μὲ τὸν λόγο τοῦ 
Ψαλμωδοῦ: «Διὰ τοῦτο λαοὶ ἐξομολογή-
σονταί σοι εἰς τὸν αἰῶνα καὶ εἰς τὸν αἰῶνα 
τοῦ αἰῶνος» (Ψαλ. μδ΄ [44] 18). Διότι, ὅ   -
πως διδάσκει ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Πα-
λαμᾶς, τὸ ρητὸ αὐτὸ ἀπευθύνεται πρὸς 
τὴν Θεοτόκο. Λέγει: Βλέπεις ὅλη τὴν κτί-
ση νὰ δοξολογεῖ αὐτὴν τὴν Μητροπάρθε-
νο, καὶ μάλιστα ὄχι σὲ περασμένα χρό-
νια ἀλλὰ στὸν αἰώνα καὶ στὸν αἰώνα τοῦ 
αἰῶνος; Ἀπὸ αὐτὰ δέ, μποροῦμε νὰ ἀντι-
ληφθοῦμε ὅτι οὔτε ἐκείνη δὲν θὰ παύσει 
νὰ εὐεργετεῖ αἰώνια ὅλη τὴν κτίση5.

Ἂς μὴ λησμονοῦμε λοιπὸν καὶ ἐμεῖς νὰ 
μακαρίζουμε καὶ νὰ ἐγκωμιάζουμε τὴν 
Θε οτόκο ἔχοντας ὑπ’ ὄψιν ὅτι καὶ αὐτὴ 
θὰ εὐλογεῖ καὶ θὰ κάνει μακαρίους καὶ ἐ  -
μᾶς, κατὰ τὸ παράδειγμα τοῦ Κυρίου, ὁ 
Ὁποῖος ὑποσχέθηκε: «Τοὺς δοξάζοντάς 
με δοξάσω» (Α΄ Βασ. β΄ 30). Ἄλλωστε ἡ 
Παναγία εἶναι, κατὰ τὸν ἅγιο Νικόδημο 
τὸν Ἁγιορείτη, «Μάμμη καὶ Μήτηρ τῶν 
Χρι στιανῶν». Μάμμη καθόσον ὁ Υἱός 
της λέγεται «Πατὴρ ἡμῶν», κατὰ τὸ προ-

φητικὸν «Πατὴρ τοῦ μέλλοντος αἰῶνος» 
(Ἡσ. θ΄ 6). Εἶναι ὅμως καὶ «Μήτηρ», διό-
τι ὁ Υἱός της εἶναι ἀδελφός μας, κατὰ τὸν 
λόγο Του πρὸς τὴ μυροφόρο Μαρία «πο-
ρεύου πρὸς τοὺς ἀδελφούς μου» (Ἰω. κ΄ 
[20] 17).

Εἶναι χαρακτηριστικὰ τὰ λόγια μὲ τὰ 
ὁποῖα μακαρίζει τὴν Παρθένο «καὶ  πάντα 
τὰ αὐτῆς» ὁ ἅγιος Γερμανός, ἀρχιεπίσκο-
πος Κωνσταντινουπόλεως. Γράφει: «Ἡ  -
μεῖς, Θεόνυμφε, πίστει εὐλογοῦμεν... ἀεί 
σε μεγαλύνοντες καὶ σεπτῶς μακαρί   ζον-
τες. Μακάριος γὰρ ὡς ἀληθῶς ἐξ ἀνδρῶν 
ὁ πατήρ σου, καὶ μακαρία ἐκ γυναικῶν ἡ 
μήτηρ σου, μακάριος ὁ οἶκός σου, μακά-
ριοι οἱ γνωστοί σου, μακάριοι οἱ ἰδόντες 
σε, μακάριοι οἱ συνομιλήσαντες, μακάρι-
οι οἱ ὑπηρετήσαντες, μακάριοι οἱ τόποι 
σου οὓς ἐβάδισας, μακάριος ὁ ναὸς ἐν ᾧ 
προσ ηνέχθης, μακάριος Ζαχαρίας, ὁ σὲ 
ἐναγκαλισάμενος, μακάριος Ἰωσήφ, ὁ σὲ 
μνηστευσάμενος, μακαρία ἡ κλίνη σου, 
μακάριος ὁ τάφος σου! Σὺ γάρ, τιμὴ τῶν 
τιμῶν, καὶ γέρας (βραβεῖο) τῶν γερῶν 
(βραβείων), καὶ ὑψωμάτων ὕψωμα»6.

Ἀλλ’ ἐὰν εἶναι μακάριοι ὅσοι εἶδαν ἢ ὑ  -
πηρέτησαν τὴν ὑπεραγία Θεοτόκο, ἢ ὅ   -
σοι τὴν μακαρίζουν καὶ τὴν δοξάζουν, πό-
σο μακάριοι θὰ εἶναι ὅσοι  προσπαθοῦν 
νὰ μιμηθοῦν τὶς ἅγιες ἀρετές της καὶ τὸν 
πανάγιο βίο της;

1. ΩΡΙΓΕΝΟΥΣ, Εἰς τὸ κατὰ Λουκᾶν Ὁμ. 8, ΒΕ-
ΠΕΣ 15, 25 [36-38]. Βλ. καὶ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΥ 
ΑΧΡΙΔΟΣ, Ἑρμηνεία εἰς τὸ κατὰ Λουκᾶν, PG 123, 
709D. Ἐπίσης ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΖΙΓΑΒΗΝΟΥ, Ἑρμη-
νεία εἰς τὸ κατὰ Λουκᾶν, PG 129, 873Α.  

2. ΩΡΙΓΕΝΟΥΣ, ὅ.π., ΒΕΠΕΣ 15, 25-26.
3. Μ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Ἑρμηνεία εἰς τὸν προφήτην 

Ἡσαΐαν, κεφ. 8, 208, PG 30, 477B.
4. ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ, Κῆπος  Χαρίτων, 

σελ. 207.
5. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΑΛΑΜΑ, Ὁμ. 53, Εἰς τὴν πρὸς 

τὰ ἅγια τῶν ἁγίων εἴσοδον... τῆς δεσποίνης ἡμῶν 
Θεοτόκου..., 36, ΕΠΕ 11, 308.

6. ΓΕΡMΑNΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, 
Ἐγκώμιον εἰς τὴν ἁγίαν Θεοτόκον· ὅτε προσηνέ-
χθη..., PG 98, 317ΒC.

55ΑΡΙΘ. 2060, 1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013



Ο ἱ συνθῆκες τῆς ζωῆς, ὅπως ἔχει δι-
αμορφωθεῖ στὶς σύγχρονες κοινω-
νίες, δὲν βοηθοῦν στὴ συνοχὴ καὶ 

ἑνότητα τῆς οἰκογένειας. Ἡ οἰκογένεια 
δὲν εἶναι δεμένη ὅπως ἄλλοτε. Ἕνας 
βασικὸς λόγος εἶναι ὅτι δὲν μπορεῖ νὰ 
βρίσκεται συχνὰ ὅλη συγκεντρωμένη 
στὸ σπίτι.

Ὁ πατέρας ἀναγκάζεται ἀπὸ τὶς ἐρ-
γα   σιακές του ὑποχρεώσεις νὰ  λείπει 
πολλὲς φορὲς σχεδὸν ὅλη τὴ μέρα. 
Φεύ γει τὸ πρωὶ βιαστικὸς γιὰ τὴ δου-
λειά του. Ὅταν ζεῖ σὲ μεγάλη πόλη, 
μπορεῖ νὰ εἶναι ἀναγκασμένος νὰ ξο-
δεύει πολὺ χρόνο γιὰ νὰ μεταβεῖ στὸν 
τόπο τῆς ἐργασίας του. Καὶ ἴσως ἡ 
ἀπασχόλησή του ἐκεῖ νὰ διαρκεῖ μέχρι 
τὸ ἀπόγευμα, κάποιες φορὲς μέχρι καὶ 
τὸ βράδυ. Ὅταν ἐπιστρέφει στὸ σπί-
τι, εἶναι βέβαια κατάκοπος καὶ δὲν ἔχει 
τὶς σωματικὲς καὶ ψυχικὲς ἀντοχὲς ποὺ 
ἀπαιτοῦνται γιὰ νὰ ἐπικοινωνήσει μὲ τὴ 
σύζυγο, νὰ δεῖ τὰ παιδιά, νὰ ἀσχολη-
θεῖ μαζί τους, νὰ προσφέρει τὴν ἀγάπη 
του, νὰ πάρει ἀπὸ τὸ χαμόγελό τους, 
νὰ παίξει λίγο μαζί τους ἢ νὰ συζητή-
σει κάπως πιὸ σοβαρὰ μὲ ὅσα εἶναι με-
γαλύτερα στὴν ἡλικία· νὰ ἐνδιαφερθεῖ 
γιὰ τὰ μαθήματά τους, νὰ ἀκούσει τὰ 
προβλήματά τους, ὅσα ἔζησαν τὴ μέρα 

ποὺ πέρασε. Τὸ ἔχουν μεγάλη ἀνάγκη 
αὐτὸ τὰ παιδιά, εἴτε μικρότερα εἶναι εἴτε 
μεγαλύτερα. Ἔχει ἀνάγκη καὶ ἡ σύζυ-
γος, νὰ ποῦνε οἱ δυό τους λίγα λόγια, 
νὰ ἐπικοινωνήσουν, νὰ ἀλληλοενισχυ-
θοῦν, νὰ ξεκουρασθοῦν σ’ αὐτὴ τὴν μὲ 
ἀγάπη ἐπικοινωνία.

Ἀλλὰ ὁ κόπος δὲν δίνει τέτοιες δυνα-
τότητες. Πολυτέλειες μοιάζουν αὐτά, 
ποὺ δὲν τὶς δικαιολογοῦν οἱ ρυθμοὶ τῆς 
σύγχρονης ζωῆς. Νὰ φᾶνε κάτι βια-
στικὰ καὶ νὰ ξεκουραστοῦν στοιχειω-
δῶς θέλουν οἱ ἄνθρωποι, γιὰ νὰ μπο-
ρέσουν τὴν ἄλλη μέρα νὰ συνεχίσουν 
στοὺς ἴδιους ρυθμούς.

Καὶ ὅταν ἐργάζεται καὶ ἡ μητέρα; Ὅταν 
οἱ ἀνάγκες τῆς οἰκογένειας τὸ ἀπαι  τοῦν 
νὰ βρίσκεται καὶ αὐτὴ ἀρκετὲς ὧρες 
τὴ μέρα ἔξω ἀπὸ τὸ σπίτι, νὰ δουλεύ-
ει σκληρὰ γιὰ νὰ βγαίνουν πέρα τὰ ἔξο-
δα, γιὰ νὰ μὴ λείψει τίποτε ἀπὸ τὰ παι-
διά; Ποῦ νὰ εἶναι ἄραγε ὁ νοῦς της ὅλη 
τὴ μέρα; Στὴ δουλειά της, ὅπου πρέπει 
νὰ εἶναι συνεπής, ἐπιμελὴς καὶ ἀποδο-
τική; Στὸ σύντροφο τῆς ζωῆς της, ποὺ 
παλεύει καὶ αὐτὸς καὶ ἀγωνίζεται στὸ 
δικό του στίβο; Στὰ παιδιὰ μὲ τὰ δικά 
τους προβλήματα; Στὸ μικρὸ ποὺ τὸ 
ἄφησε μὲ πυρετὸ στὸ σπίτι σὲ ξένα χέ-
ρια ἢ στὸ μεγαλύτερο ποὺ δίνει ἐξετά-

Προβλήματα τῆς σύγχρονης οἰκογένειας
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σεις σήμερα καὶ πρέπει ὁπωσδήπο-
τε νὰ πάει καλά, γιὰ νὰ ἐλπίζει γιὰ τὸ 
αὔριο, γιὰ τὸ μέλλον του, σὲ μιὰ ἐποχὴ 
ποὺ οὔτε τὸ παρὸν μπορεῖ νὰ ἀντιμε-
τωπισθεῖ ἀποτελεσματικά; Ἢ στοὺς γέ-
ροντες, στὸν παπποὺ καὶ στὴ γιαγιά, 
ποὺ θέλουν καὶ αὐτοὶ τὴ φροντίδα τους 
καὶ ἕνα λόγο στηριγμοῦ καὶ παρηγο-
ριᾶς; Νὰ σκεφθεῖ τί θὰ κάνει μόλις γυρί-
σει στὸ σπίτι καὶ πῶς πρέπει νὰ ὀργα-
νώσει καὶ ἐκεῖ τὶς δουλειές της, γιὰ νὰ 
τὰ προλάβει ὅλα; Διότι αἰσθάνεται ὅτι 
πρέπει νὰ εἶναι καλὴ καὶ πετυχημένη 
δασκάλα ἢ καθηγήτρια ἢ νοσηλεύτρια 
ἢ ὑπάλληλος καὶ συγχρόνως σύζυγος, 
μητέρα, νοικοκυρά, παιδαγωγός. Πῶς 
εἶναι δυνατὸν ὅλα αὐτὰ νὰ τὰ προλά-
βει; Πῶς νὰ πολεμᾶ σὲ ὅλα τὰ μέτωπα 
καὶ νὰ νικᾶ; Ἔχει τόσα πολλὰ νὰ κά-
νει καὶ τόσα περισσότερα νὰ σκεφθεῖ. 
Οὔτε ποὺ λογαριάζει βέβαια νὰ ξεκου-
ραστεῖ λίγο μόλις γυρίσει στὸ σπίτι. Δυ-
νατότητα τέτοια δὲν ὑπάρχει.

Αὐτὲς τὶς καταστάσεις τὶς ἀντιμετωπί-
ζουν καθημερινὰ πολλοί, πολὺ περισ-
σότερο οἱ γονεῖς ποὺ μεγαλώνουν παι-
διά. Ἂν μάλιστα ἔχουν τὴν εὐλογία νὰ 
εἶναι πολύτεκνοι, τὰ πράγματα γίνονται 
πιὸ δύσκολα. Οἱ εὐλογίες τοῦ Θεοῦ συν-
επάγονται μεγαλύτερες εὐθύνες καὶ κό-
πους περισσότερους, ὅπως βέβαια καὶ 
πλουσιότερες ἀμοιβές.

Ἀλλὰ τὸ πρόβλημα τῆς πολύωρης 
ἀπουσίας ἀπὸ τὸ σπίτι δὲν εἶναι μόνο 
μὲ τοὺς γονεῖς. Καὶ τὰ παιδιά, ὅταν ἀρ-
χίσουν νὰ μεγαλώνουν, φεύγουν καὶ 
αὐ  τά. Πηγαίνουν στὸ σχολεῖο,  κατόπιν 
στὰ φροντιστήρια, στὶς ἄλλες δραστη-
ριότητές τους, ποὺ πολλὲς εἶναι σὲ 
βρα δινὲς ὧρες. Τελικὰ στὸ σπίτι μπο-
ρεῖ νὰ παραμένουν μόνο οἱ παπποῦδες 
καὶ κανένα μικρό. Ὅλοι οἱ ἄλλοι σκορ-
πισμένοι στοὺς δρόμους…

Δὲν θὰ ἀναφέρουμε ἐδῶ τὴν ὀλέθρια 
συνήθεια τῶν νέων νὰ βγαίνουν τὴ νύ-
κτα κατὰ τὴν ὥρα ποὺ θὰ ἔπρεπε νὰ 
ἐπιστρέφουν στὸ σπίτι. Δὲν μιλοῦμε γιὰ 
τὶς ὁλονύκτιες, σχεδὸν πάντα ψυχοφθό-
ρες διασκεδάσεις, ἀλλὰ γιὰ τὶς ἀναγ-
καῖες ἐξόδους ποὺ κρατοῦν τὴν οἰκογέ-
νεια σκορπισμένη στοὺς δρόμους.

Ἀλλὰ καὶ ὅταν ἀκόμη ἡ οἰκογένεια τὰ 
καταφέρει νὰ βρεθεῖ κάποιες ὧρες στὸ 
σπίτι ὅλη μαζί, καὶ τότε ὑπάρχει ὁ κίν-
δυνος τοῦ σκορπισμοῦ της. Γονεῖς ἢ 
παιδιά, κουρασμένοι ἀπὸ ὅλη τὴ μέρα, 
μπορεῖ νὰ καταφύγουν στὴν εὔκολη 
λύση: τηλεόραση, ἠλεκτρονικὸ ὑπο-
λογιστή, διαδίκτυο καὶ λοιπὲς ἠλεκτρο-
νικὲς δραπετεύσεις. Ὁ καθένας μόνος 
του, μπροστὰ σὲ μιὰ ὀθόνη. Καὶ ὁ λί-
γος χρόνος ποὺ ἔμεινε, νὰ ξοδεύεται 
ἀνούσια, ἂν ὄχι καὶ βλαβερά. Ἡ οἰκο-
γένεια βρίσκεται συγκεντρωμένη στὸν 
ἴδιο τόπο, ἀλλὰ τὰ σύγχρονα ἠλεκτρο-
νικὰ μέσα τὴν σκορπίζουν σὲ ὅλο τὸν 
κόσμο.

Πῶς θὰ πλησιάσουν ἔτσι οἱ ψυχές; 
Πῶς θὰ αἰσθανθεῖ ὁ ἕνας κοντὰ στὸν 
ἄλλο; Πῶς θὰ ἐνισχυθοῦν καὶ θὰ πά-
ρουν δύναμη ὁ ἕνας ἀπὸ τὸν ἄλλο; 
Πῶς θὰ νιώσουν δεμένοι μὲ τοὺς δε-
σμοὺς τῆς ἀληθινῆς φυσικῆς ἀγάπης 
σὲ ἕνα εὐλογημένο καὶ ἀδιάσπαστο
σύνολο;

Ἐρωτήματα δύσκολα καὶ βασικά, ποὺ 
πρέπει νὰ βροῦν τὶς σωστὲς ἀπαντή-
σεις, οἱ ὁποῖες θὰ βοηθήσουν τὴ σύγ-
χρονη οἰκογένεια νὰ ζεῖ μέσα σὲ ἀτμό-
σφαιρα ἀληθινῆς εἰρήνης καὶ νὰ ἀπο-
λαμβάνει τὴν ἑνότητα ἐκείνη ποὺ χαρί-
ζει στὰ μέλη της βαθὺ αἴσθημα ἀσφά-
λειας καὶ χαρᾶς.

Θὰ ἐπιχειρήσουμε νὰ βροῦμε τὶς ἀ  -
παν τήσεις αὐτὲς σὲ ἑπόμενο ἄρθρο 
μας.



Η  ἀγάπη εἶναι τὸ χαρακτηριστικὸ 
γνώρισμα τοῦ Χριστιανοῦ. Ἀφοῦ 
ὁ Θεὸς εἶναι ἀγάπη, ἔρχεται ὡς 

φυσικὴ συνέπεια νὰ εἶναι καὶ ὁ Χρι-
στιανὸς ἄνθρωπος τῆς πολλῆς καὶ ἀνι-
διοτελοῦς ἀγάπης. 

Εἶναι ὁ μόνος ἀσφαλὴς καὶ ἀπλανὴς 
δρόμος τοῦ ἁγιασμοῦ καὶ τῆς σωτηρί-
ας τῆς ψυχῆς μας ὁ δρόμος τῆς ἀγά-
πης. Μαζὶ μὲ τὸ ἐνδιαφέρον γιὰ τὰ τοῦ 
ἑαυτοῦ μας, ἀνάγκη νὰ μᾶς ἀπασχο-
λεῖ καὶ ὁ ἄλλος, ὁ διπλανός μας. Δὲν 
εἶναι  δυνατὸν μὲ ἄλλον τρόπο νὰ σωθεῖ 
καν είς. «Οὔτε μόνο γιὰ τοὺς ἄλλους νὰ 
ἐνδιαφερόμαστε καὶ νὰ ἀδιαφοροῦμε 
γιὰ τὸν ἑαυτό μας, οὔτε μόνο τὰ τοῦ 
ἑαυτοῦ μας νὰ ἐπιμελούμαστε. Αὐτὸς 
ποὺ μόνο τὰ δικά του ζητεῖ καὶ ἐπιμε-
λεῖται, καταντᾶ νὰ ἀγαπᾶ ὑπερβολικὰ 
τὸν ἑαυτό του μὲ ὑπέρμετρο ἐγωισμό» 
(Χρυσόστομος).

Ἀλλὰ ἡ ἀληθινὴ ἀγάπη δὲν εἶναι μόνο 
αἰσθήματα καὶ θεωρία. Εἶναι πράξη 
κυ ρίως. Καὶ ἐκφράζεται μὲ ἔργα. Πῶς 
πρέπει νὰ γίνονται αὐτὰ τὰ ἔργα;

Τὰ ἔργα τῆς ἀγάπης γίνονται μὲ κό-
πο, κόπο σωματικὸ καὶ πνευματικό. 
Γίνον ται μὲ διάθεση χρόνου, μὲ προσ-
φορὰ σωματικῶν δυνάμεων, μὲ συν-

εισ φορὰ ἀπὸ τὸ ὑστέρημά μας, μὲ θυ-
σία. Ἡ ἐπίσκεψη ἑνὸς ἀσθενοῦς στὴν 
οἰκία του ἢ στὸ νοσηλευτικὸ Ἵδρυμα 
ποὺ νοσηλεύ εται, ἡ προσπάθεια συμ-
φιλιώσεως προσώπων ποὺ ἡ ἔχθρα 
μεταξύ τους χρονίζει, ἡ συμπαράστα-
ση σὲ πρόσω  πα ποὺ πενθοῦν εἶναι 
ἔργα ἀγάπης ποὺ ἀπαιτοῦν χρόνο καὶ 
διάθεση ὑλικῶν πραγμάτων καὶ προ-
πάντων εἰλικρινὲς ἐνδιαφέρον. Μοιρά-
ζεται ὁ Χριστιανὸς καὶ τὴ χαρὰ καὶ τὴ 
λύπη τοῦ πλησίον του μὲ πνεῦμα θυσί-
ας καὶ συνεισφορᾶς δυνάμεων σωμα-
τικῶν καὶ πνευματικῶν.

Ἔτσι δημιουργήθηκαν τόσα φιλαν-
θρω πικὰ Ἱδρύματα διὰ μέσου τῶν αἰώ-
νων γιὰ τὴν ἀνακούφιση τῶν ἀσθενῶν, 
τὴν περίθαλψη τῶν γερόντων, τὴν ἐνί-
σχυση τῶν πτωχῶν, τὴν ἀνακούφιση 
τοῦ ἀνθρώπινου πόνου... Μὲ τὴ συν-
εισφορὰ τὴν ὑλικὴ καὶ τὴν πνευματικὴ 
ὅλων τῶν μελῶν τῆς Ἐκκλησίας ὁλο-
κληρώνονται τὰ ἔργα τῆς φιλανθρω-
πίας καὶ τῆς ἀγάπης. Ἐὰν κανεὶς ζεῖ 
μόνο γιὰ τὸν ἑαυτό του καὶ ἀδιαφορεῖ 
γιὰ τοὺς ἄλλους, δὲν μπορεῖ νὰ συγ-
καταριθμεῖται μεταξὺ τῶν συνειδητῶν 
μελῶν τῆς Ἐκκλησίας.

Στὸ ἀνθρώπινο σῶμα τὸ κάθε μέλος 

Συνεργοὶ
στὰ ἔργα

τῆς ἀγάπης

Συνεργοὶ
στὰ ἔργα

τῆς ἀγάπης
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συμπάσχει στὸ πρόβλημα ποὺ πα-
ρουσιάζει κάποιο ἄλλο μέλος. Κάτι 
ἀνάλογο θὰ πρέπει νὰ γίνεται καὶ στὶς 
μεταξύ μας σχέσεις μὲ τὰ ἔργα τῆς 
ἀγάπης. Ὁ καθένας γιὰ τοὺς ἄλλους 
καὶ ὅλοι γιὰ τὸν καθένα.

Ὁ ἀπόστολος Παῦλος στὴν πρὸς Ἑ-
    βραίους ἐπιστολὴ γράφει: «Μὴν ξε-
χνᾶ τε τὴ φιλοξενία, διότι μὲ αὐτὴ με-
ρικοί, ὅπως ὁ Ἀβραὰμ καὶ ὁ Λώτ, ἀξι-
ώθηκαν, χωρὶς νὰ ξέρουν ποιοὺς δέ-
χονταν, νὰ φιλοξενήσουν ἀγγέλους. 
Νὰ θυμάστε τοὺς φυλακισμένους, σὰν 
νὰ εἶστε καὶ σεῖς μαζί τους δεμένοι μὲ 
τὶς ἁλυσίδες τῆς φυλακῆς. Νὰ θυμάστε 
ὅσους ὑποφέρουν καὶ κακοπαθοῦν, 
διότι καὶ σεῖς ἔχετε σῶμα φθαρτὸ καὶ 
μπορεῖ νὰ βρεθεῖτε αὔριο στὴ θέση 
τους καὶ νὰ ὑποφέρετε αὐτὰ ποὺ ὑπο-
φέρουν αὐτοὶ σήμερα» (Ἑβρ. ιγ΄ 2-3).

Ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία προβάλλει δι-
αρκῶς πιστούς της ποὺ ἐνσάρκωσαν 
στὴ ζωή τους τὴν ἀγάπη πρὸς τὸν πλη-
σίον. Γιὰ τὴν οἰκία τοῦ Στεφανᾶ σημει-
ώνεται ὅτι ἦταν οἰκογένεια ποὺ πρώ-
τη στὴν Ἀχαΐα πίστεψε στὸ  Χριστό, καὶ 
τὰ μέλη της ἀφιέρωσαν τὸν ἑαυτό τους 
στὸ νὰ ὑπηρετοῦν τοὺς Χριστιανούς 
(Α΄ Κορ. ις΄ 15). Προβάλλει τὸν Κορ-
νήλιο τὸν ἑκατόνταρχο, τὴν Ταβιθά, 
τὸν ἅγιο Ἰωάννη τὸν Χρυσόστομο, τὸν 
ἅγιο Ἰωάννη Ἐλεήμονα καὶ πολλοὺς 
ἄλλους, ποὺ διέπρεψαν στὰ ἔργα τῆς 
ἀγάπης καὶ τῆς φιλανθρωπίας.

Νὰ εἴμαστε πρόθυμοι λοιπὸν στὸ νὰ 
συμμετέχουμε καὶ νὰ  συνεργαζόμαστε 
προσωπικὰ καὶ μὲ πνεῦμα θυσίας καὶ 
αὐταπαρνήσεως στὴ διακονία τῶν ἀ  -
δελφῶν μας ποὺ δοκιμάζονται. Νὰ 
ἀνακουφίζεται ὁ πόνος τους καὶ νὰ λι-
γοστεύουν τὰ δάκρυά τους. Ἡ  εὐλογία 
τοῦ Θεοῦ θὰ εἶναι τότε πλούσια στὴ 
ζωὴ ὅλων μας.

ΚΡΙΣΗ
Ἔξοδος ἀπὸ τὸ ἀδιέξοδο

Τὸ βιβλίο αὐτὸ περιέχει ἄρθρα τὰ ὁποῖα ἀναφέρον-
ται στὴν πολυδιάστατη ἐθνικὴ κρίση ποὺ μαστίζει σή-
μερα τὴν πατρίδα μας, καθὼς καὶ στὴ δυνατότητα 
ἐξόδου ἀπὸ αὐτήν. Σελίδες 108. Τιμᾶται 3  ̦. 

✼   ✼   ✼

Ἀρχιμ. Σεραφεὶμ Τ. Ζαφείρη

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΟΙ 
ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟΣΑΤΑΝΙΣΜΟ

Ὁ κόσμος μας γίνεται ὁλοένα καὶ πιὸ ἐπικίνδυνος. 
Ἡ οἰκογένεια, ἡ κοινωνία, τὸ σχολεῖο, ἡ πατρί δα ἀντι-
μετωπίζουν νέες ἀπειλὲς ἀπὸ ἀνθρώπους  ἐνταγμέ-
νους στοὺς χώρους τῆς μαγείας καὶ τοῦ σα τανισμοῦ. 
Τὸ βιβλίο αὐτὸ ἐνημερώνει ὀρθόδο ξα καὶ ὑπεύθυνα 
γιὰ ὅλα αὐτὰ τὰ θέματα. Σελίδες 102. Τι μᾶται 3  ̦.

✼   ✼   ✼

Γεωργίου Γ. Ψαλτάκη

ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟΝ
ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΣ

Μέσα ἀπὸ τοὺς συμβολισμούς, τὶς ὀπτασίες καὶ 
τὶς ἐκπληκτικὲς σκηνὲς τῆς Ἀποκαλύψεως τὸ Πνεῦμα 
τοῦ Θεοῦ προβάλλει τὴ θριαμβευτικὴ πορεία τῆς Ἐκ-
κλησίας μέχρι συντελείας τῶν αἰώνων καὶ τὴν ἀσύγ-
κριτη ὡραιότητα τῆς ἐπουρανίου Βασιλείας. Σελίδες 
315. Τιμᾶται 9  ̦. 

✼   ✼   ✼

Γρηγορίου Ἰ. Μουσουρούλη

ΑΠΟ ΤΟ ΑΔΙΕΞΟΔΟ ΣΤΟ ΘΑΥΜΑ
Ὁ ἄνθρωπος μὲ μεγάλη εὐκολία ἀπορροφᾶται 

ἀπὸ τὰ πράγματα τοῦ παρόντος κόσμου, δύσκολα 
ὅμως ἀποφασίζει νὰ συμμορφωθεῖ πρὸς τὸ κήρυγμα 
τοῦ Εὐαγγελίου. Ὑπάρχει τρόπος ὑπερβάσεως τοῦ 
ἀδιεξόδου; Στὸ θέμα τοῦτο ἀπαντᾶ αὐτὸ τὸ τεῦχος. 
Σελίδες 31. Τιμᾶται 1  ̦.

Γιὰ ταχυδρομικὴ ἀποστολὴ ὁ παραλή-
πτης ἐπιβαρύνεται μὲ τὰ ἀνάλογα ἔξοδα.
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Lπιβολὴ «πλαστικῆς»
δικτατορίας

(ἡ φοροκάρτα μὲ πλάγιο τρόπο)

Ἐπιχειρήθηκε παλαιότερα καὶ ἀπέτυ-
χε. Ἡ τωρινὴ ὅμως Κυβέρνηση εἶναι ἀπο-
φασισμένη νὰ τὸ πετύχει. Ἐπαναφέρει 
ἀναγ καστικὰ τὴ φρικιαστικὴ ΦΟΡΟΚΑΡ-
ΤΑ! Μόνο ποὺ τώρα τὸ σύστημα κινεῖται 
πολὺ προσεκτικά, χρησιμοποιεῖ πλάγιο 
τρόπο:

«Σχέδιο γιὰ τὴν ὑποχρεωτικὴ  χρήση 
χρεωστικῶν ἢ πιστωτικῶν καρτῶν στὶς 
συναλλαγὲς τῶν πολιτῶν ἔχει ἕτοιμο τὸ 
οἰ κονομικὸ ἐπιτελεῖο τῆς κυβέρνησης. Σὲ 
πρώτη φάση τὸ ὅριο τῶν  συναλλαγῶν 
γιὰ τὸ ὁποῖο θὰ ἀπαιτεῖται χρεωστικὴ ἢ 
πιστωτικὴ κάρτα θὰ εἶναι τὰ 500 εὐρώ 
(ἀπὸ 1.500 εὐρὼ σήμερα) καὶ πιθανὸν 
μέσα στὸ 2013 νὰ μειωθεῖ  περαιτέρω...  
Ἡ ἡγεσία τοῦ ὑπουργείου σχεδιάζει κί-
νη τρα προ κειμένου νὰ δελεάσει τοὺς φο-
ρολογου μένους εἴτε μέσῳ ἐπιστροφῆς 
χρημάτων εἴτε μὲ κάποιο bonus».

«Ὁ ὑφυπουργὸς Οἰκονομικῶν Γιῶρ γος 
Μαυραγάνης τονίζει στὴν ‘‘Καθημερινὴ’’ 
ὅτι θὰ πρέπει νά... ἐμπεδωθεῖ καὶ μιὰ νο-
οτροπία ὅτι πληρώνω ἀκόμα καὶ τὴ μι-
κρότερη συναλλαγή μου μὲ ἠλεκτρο-
νικὸ τρόπο...».

Ὁ κ. ὑφυπουργὸς ὑπῆρξε, ἄθελά του 
ἴσως, ἀποκαλυπτικότατος. Ὁ στόχος εἶ-
ναι νὰ πληρώνουμε «ἀκόμα καὶ τὴ μι-
κρότερη συναλλαγὴ μὲ ἠλεκτρονικὸ 
τρόπο...». Τὰ ἀνεκπλήρωτα ὁράματα 
τῶν κυρίων Ραγκούση, Παπακωνσταντί-
νου καὶ Παπανδρέου ὁμολογεῖ ὅτι ἔβαλε 
στόχο νὰ πρα γματοποιήσει ἡ παροῦσα 
Κυβέρνηση.

Αὐτὴ εἶναι ἡ ἀλήθεια πίσω ἀπὸ τὰ ὡραιο-
ποιημένα παραπλανητικὰ λόγια. Τὸ ἐφιαλ-
τικὸ σχέδιο ἐλέγχου τῶν πάν των προωθεῖται 
μεθοδικότατα μὲ πρόσχημα πάντα τὴν πά-
ταξη τῆς φοροδιαφυγῆς, ὥστε καθένας ποὺ 
ἀντιδρᾶ νὰ στιγματίζεται ἀμέσως ὡς φοροφυ-
γάς. Τὸ ὑπουργεῖο εἶναι ξεκάθαρο:

«Μὲ τὴ χρήση καρτῶν καταπολεμεῖται ἡ 
φοροδιαφυγή, δεδομένου ὅτι θὰ μποροῦν νὰ 
ἐ   λέγχονται ὅλες οἱ συναλλαγὲς ἠλεκτρονικὰ 
ἢ μὲ διασταυρώσεις. Οἱ τράπεζες θὰ ἀπο-
στέλλουν τὰ στοιχεῖα αὐτὰ στὸ ὑπουρ-
γεῖο Οἰκονομικῶν καὶ συγκεκριμένα στὴ 
Γενικὴ Γραμματεία Πληροφοριακῶν Συ-
στημάτων...» («Καθημερινὴ» 29-12-2012).

Καὶ ἡ Γενικὴ Γραμματεία ποῦ θὰ τὰ παρα-
δίδει, κύριε ὑφυπουργέ; Μήπως στὸν 35χρο-
νο χάκερ ποὺ συνελήφθη τὸν περασμένο 
Νοέμβριο, διότι κατεῖχε ψηφιακὰ ἀρχεῖα δε-
δομένων προσωπικοῦ χαρακτήρα πολιτῶν 
μὲ  περισσότερες ἀπὸ ἐννιά (9) ἑκατομμύ-
ρια ἐγγραφές; Ἢ μήπως σὲ κεῖνον τὸν ἐπι-
χειρηματία ποὺ συνελήφθη πρόσφατα, στὶς 
ἀρχὲς Ἰανουαρίου, καὶ ὁμολόγησε ὠμὰ ὅτι: 
«Πλήρωσα 3.000 εὐρὼ γιὰ νὰ ἀγοράσω ἀπὸ 
ἕναν ἰδιώτη ὅλα τὰ δεδομένα τοῦ συστήματος 
TAXIS καὶ τῶν διαδικασιῶν περαίωσης ἀπὸ 
τοὺς πολίτες! Γνωρίζω ὅτι ἄλλες τουλάχιστον 
ὀκτὼ ἑταιρεῖες προχωροῦν σὲ ἐμπόριο δεδο-
μένων γιὰ οἰκονομικὲς συναλλαγές, χωρὶς νὰ 
ἔχουν καμία ἐπίπτωση».

Στὴν ἑταιρεία αὐτοῦ τοῦ ἀνθρώπου ἡ Ὑ-
 ποδιεύθυνση Δίωξης Ἠλεκτρονικοῦ  Ἐγκλή -
μα τος ἀνακάλυψε περισσότερα ἀπὸ 67 ἑ  -
κατομ μύρια στοιχεῖα γιὰ συναλλαγὲς καὶ  πε -
ριουσια κὰ στοιχεῖα Ἑλλήνων πολιτῶν («Τὸ 
Βῆμα» 11-01-2013).

Μὲ 3.000 εὐρὼ ἔχεις στὰ χέρια σου τὰ πάν-
τα! Καὶ μπορεῖς νὰ ἐκμεταλλευθεῖς, νὰ συκο-
φαντήσεις, νὰ ἀπειλήσεις, νὰ ἐκβιάσεις, νὰ 
ἐκ δικηθεῖς ὅποιον θέλεις...

Τὸ μόνο βέβαιο εἶναι ὅτι τὸ σύστημα δὲν 
ἐπιβάλλεται γιὰ τὴν πάταξη τῆς φοροδιαφυ-
γῆς, ἀφοῦ οἱ ἑκάστοτε κυβερνήσεις  κρύβουν 
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'ὐτοθυσία... 
«Τηλέμαχος Τσιμιρίκας: Τὸ παιδὶ ποὺ 

θυσιάστηκε γιὰ τὰ ἀδέλφια του». Μὲ τὸν 
τίτλο αὐτόν, τὸν τόσο ἐκφραστικό, τὸ 
«Ἔθνος τῆς Κυριακῆς» (16-12-2012) δη-
μοσίευσε ἐκ τε νὴ ἀνταπόκριση γιὰ μιὰ οἰκο-
γενειακὴ τραγωδία, ἀπὸ τὴν ὁποία παρα-
θέτουμε μερικὰ ἀποσπάσματα:

«Οἱ φλόγες ἄγγιζαν, λές, τὸ Παγγαῖο, οἱ 
καμπάνες χτυποῦσαν καὶ καλοῦσαν τὸν 
κό σμο νὰ σπεύσει γιὰ βοήθεια στὸ σπίτι 
ποὺ καιγόταν. Κι ὁ Τηλέμαχος (...)  ὅρμησε 
μέσα στὶς φλόγες. Ἀλλὰ ἕνα ξύλινο δοκάρι 
ποὺ ἔπεσε ἀπὸ τὴν ὀροφὴ τῆς παλιᾶς διώ-
ροφης κατοικίας τοῦ ἔκοψε τὴ φόρα καὶ τὸ 
νῆμα τῆς ζωῆς. Λίγο ἀργότερα μαζὶ μὲ τὴ 
δική του σορὸ οἱ πυροσβέστες  ἀνέσυραν 
καὶ τὶς σοροὺς τῶν ἀδελφῶν του, τοῦ 5χρο-
νου Ἀνδρέα καὶ τοῦ 9χρονου Γεράσιμου 
(...). Ἡ Μεσορόπη Καβάλας (...)  θρηνεῖ, καὶ 
τὸ παν ελλήνιο μιλᾶ συγκλονισμένο γιὰ τὴν 
αὐτοθυσία τοῦ 15χρονου Τηλέμαχου Τσι-
μιρίκα, ποὺ ἀψήφησε τὸν κίνδυνο καὶ ρί-
χτηκε στὴ μάχη μὲ τὶς φλόγες γιὰ νὰ σώσει 
τὰ δυὸ μικρότερα ἀδέλφια του. Δυστυχῶς 
δὲν τὰ κατάφερε... Ἡ οἰκογένεια τοῦ Γιώρ-
γου Τσιμιρίκα (...) ἔχασε τρία ἀπὸ τὰ δέκα 
της παιδιά, σὲ μιὰ τραγωδία ποὺ συγκλό-
νισε ὅλη τὴ χώρα (...). Τὰ ξημερώματα τοῦ 
περασμένου Σαββάτου ἡ διώροφη πατρι-
κὴ κατοικία τοῦ Γιώργου Τσιμιρίκα τυλί-
χθηκε στὶς φλόγες πιθανὸν ἀπὸ μιὰ ξυλό-
σομπα ποὺ ἔκαιγε στὸ ἰσόγειο. Τὰ τέσσερα 
ἀπὸ τὰ ἕξι παιδιὰ τῆς οἰκογένειας ποὺ δια-
νυκτέρευαν ἐκεῖ πρόλαβαν καὶ βγῆκαν μαζὶ 
μὲ τοὺς γονεῖς καὶ τοὺς παπποῦδες, ὅλοι 
ἀπὸ τὴν πίσω πόρτα. Τελευταῖος βγῆκε ὁ 
 Τηλέμαχος (...)».

Συγκλονισμὸ ψυχῆς αἰσθάνεται  καθένας 
ποὺ πληροφορεῖται τὶς  λεπτομέρειες τῆς 

συστηματικὰ τὶς λίστες τῶν μεγάλων φο-
ροφυγάδων, στραγγαλίζοντας κυριολεκτικὰ 
τοὺς μισθωτοὺς καὶ συνταξιούχους. Τὸ σύ-
στημα ἐπιβάλλεται γιὰ νὰ ὑπηρετήσει τὰ σκο-
τεινὰ σχέδια ἐπιβολῆς παγκόσμιας δικτατο-
ρίας.

Ὅταν ἡ παγκόσμια κυβέρνηση θὰ εἶναι 
πραγ ματικότητα καὶ θὰ ἐλέγχει ἀκόμα καὶ τὴν 
ἀναπνοὴ τῶν ἀνθρώπων, ὅλοι αὐτοὶ ποὺ σή-
μερα καγχάζουν περιπαικτικά, θὰ μετανιώ-
σουν πικρά, ἀλλὰ πιὰ θὰ εἶναι πολὺ ἀργά.

Ἴσως νιώσει κανεὶς τὴν ἀνάγκη νὰ μιλήσει 
σκληρὰ στὴν κυβέρνηση καὶ τοὺς ὑπουργοὺς 
ποὺ προωθοῦν αὐτὰ τὰ ἀπάνθρωπα ὑπο-
δουλωτικὰ συστήματα. Κάτι τέτοιο ὅμως θὰ 
ἦταν σὲ ἀρκετὸ βαθμὸ ἄδικο. Γιὰ τὸν πολὺ 
ἁπλὸ λόγο ὅτι δὲν τὰ ἐπινοοῦν οἱ ὑπουργοί 
της ὅλα τοῦτα. Ἐντολὲς ἐκτελοῦν. Καὶ εἶναι 
πολὺ πιθανὸ καὶ οἱ ἴδιοι νὰ διαφωνοῦν μὲ 
ὅσα προπαγανδίζουν.

Πάντοτε τὸ λέγαμε καὶ τὸ πιστεύαμε αὐτό. 
Ὅμως τώρα ἔχουμε καὶ τὴν ἀδιάσειστη ἀπό-
δειξη. Δὲν πέρασαν παρὰ μόνο δυόμισι μῆ-
νες ἀπὸ τότε ποὺ ὁ ὑπουργὸς  Δικαιοσύνης 
κ. Ρουπακιώτης διαβεβαίωσε εἰλικρινέστα-
τα: «Τὰ μέτρα μοῦ ἐπιβλήθηκαν, δὲν τὰ ἔγρα-
ψα ἐγώ! Ἐγὼ μόνο τὰ ὑπέγραψα»! Καὶ στὴν 
παρατήρηση βουλευτοῦ τοῦ κυβερνητικοῦ 
συν ασπισμοῦ ὅτι αὐτὸ εἶναι προσβλητικό, 
ὁ κ. Ρουπακιώτης ἀπάντησε: «Κατάπια τὴν 
ἀπρέπεια καὶ ψήφισα ὅ,τι μοῦ ἐπιβλήθηκε». 
Καὶ πρόσ θεσε: «Πεῖτε μου ἕναν ὑπουργὸ 
ποὺ ἔγραψε ὁ ἴδιος τὰ μέτρα ποὺ ὑπέγρα-
ψε»!

Αὐτὴ εἶναι ἡ πραγματικότητα! Θλιβερὴ μέν, 
ἀλλὰ ἀναμφισβήτητη. Ἡ Ἑλλάδα παραδόθη-
κε! Χωρὶς νὰ ἀκουσθοῦν σειρῆνες, χωρὶς νὰ 
γίνει πόλεμος, χωρὶς νὰ ἀναμετρηθοῦν στρα-
τεύματα στὸ πεδίο τῆς μάχης, χωρὶς νὰ σφυ-
ρίξουν βόμβες καὶ σφαῖρες στὸν ἀέρα, βρεθή-
καμε ὑποδουλωμένοι.

Καὶ ἡ ἐλπίδα μας εἶναι μόνο στὸν μόνο ἀλη-
θινὸ Κυβερνήτη αὐτοῦ τοῦ τόπου, τὸν Θεὸ 
τῶν πατέρων μας!
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δραματικῆς αὐτῆς ἱστορίας, μὲ  κεντρικὸ 
ἥ ρωα ἕνα 15χρονο μόλις  βλαστάρι ποὺ 
ἀναπτυσσόταν στὴ ζεστὴ φωλιὰ μιᾶς 
ὑ    περπο λύτεκνης οἰκογένειας. Δὲν θὰ 

σχολιάσουμε ἐμεῖς τὴν ἀπαράμιλλη αὐτο-
θυσία τοῦ ἡρωικοῦ παιδιοῦ, ἀλλὰ θὰ ἀφή-
σουμε τοὺς συνομιλήκους μ’ αὐτὸ μαθητὲς 
νὰ ἐκφρασθοῦν αὐθόρμητα. Καὶ πρῶτα 
τοὺς συμμαθητές του, οἱ ὁποῖοι «ἔκαναν 
πρόταση στὸν διευθυντὴ νὰ πάρει τὸ σχο-
λεῖο τὸ ὄνομα τοῦ ἀδικοχαμένου συμμα-
θητῆ τους, ἐνῶ οἱ ἐκπαιδευτικοὶ θὰ εἰσηγη-
θοῦν στὴ σχολικὴ ἐπιτροπὴ νὰ γίνεται μιὰ 
ἐκδήλωση κάθε χρόνο στὴ μνήμη του καὶ 
νὰ συν οδεύεται ἀπὸ ἕνα διαγωνισμό. Εἴτε 
μαθηματικῶν, στὰ ὁποῖα ἦταν ἀριστοῦχος, 
εἴτε ἱστορίας, στὴν ὁποία ἐπίσης διέπρεπε, 
ἀλλὰ καὶ μουσικῆς, ἀφοῦ ἔπαιζε ἐξαιρετικὰ 
πιάνο, ἢ ἀκόμη καὶ Ἀγγλικῶν, ποὺ τὰ μι-
λοῦσε σὰν νὰ ἦταν ἡ μητρική του γλώσσα. 
Γιατὶ ὁ Τηλέμαχος ἦταν ἄριστος σὲ ὅλα καὶ 
ἔβγαζε γενικὸ βαθμὸ κοντὰ στὸ 20».

Σὲ λίγες μέρες ἔφθασε στὴ βαρυπενθοῦ-
σα οἰκογένεια «μέσῳ τοῦ σχολείου ἡ ἐπι-
στολὴ ποὺ ἔστειλαν οἱ μαθητὲς τῆς Γ΄ τάξης 
τοῦ 3ου Γυμνασίου Ἀμπελοκήπων Θεσσα-
λονίκης: ‘‘Πιστεύουμε πὼς ὅποιο κι ἂν ἦταν 
τὸ ἀποτέλεσμα, ὅσο θρῆνο καὶ νὰ προ-
κάλεσε ἡ κίνησή σου αὐτή, ἦταν μιὰ κίνη-
ση ἄξια θαυμασμοῦ, μιὰ κίνηση ποὺ κρύ-
βει τεράστιο θάρρος, τεράστια ἀγάπη, τε-
ράστια ἀνθρωπιά... Κλείνοντας πρέπει νὰ 
ποῦμε ἕνα εὐχαριστῶ σὲ σένα, ἕνα εὐχα-
ριστῶ στοὺς ἀνθρώπους σὰν κι ἐσένα, ποὺ 
μᾶς κάνουν νὰ ἔχουμε ἀκόμα ἐλπίδες, νὰ 
πιστεύουμε πὼς τὰ ὄνειρά μας μποροῦν νὰ 
γίνουν πραγματικότητα καὶ κυρίως πὼς ἀξί-
ζει νὰ προσπαθήσουμε νὰ τὰ πραγματοποι-
ήσουμε’’, ἔγραψαν οἱ 15χρονοι μαθητές».

Ἡ θυσία τοῦ μικροῦ Τηλέμαχου  ἀποτελεῖ 
πραγματικὰ ἕνα φάρο λαμπρὸ στὴ σκοτει-
νιασμένη ἀτμόσφαιρα τῆς ἐποχῆς μας, ἕ    να 
σπάνιο παράδειγμα ἠθικοῦ μεγαλείου, ποὺ 
πρέπει νὰ τιμηθεῖ ἐπάξια τόσο ἀπὸ τὸ Ὑ -
πουργεῖο Παιδείας ὅσο καὶ ἀπὸ τὴν Ἀκα-
δημία Ἀθηνῶν. Ἕνα ὅμως εἶναι βέβαιο: Τὸ 

ἀνώτερο βραβεῖο μὲ αἰώνια διάρκεια θὰ τὸ 
δώσει ὁ μισθαποδότης Θεὸς στὸν ἐπίγειο ἄγ-
γελο Τηλέμαχο... «Αἰωνία αὐτοῦ ἡ μνήμη»!

Lθνικὴ αἱμορραγία
220.000 νέοι Ἕλληνες ἡλικίας μεταξὺ 18 ἕως 

35 ἐτῶν ὑπέβαλαν τὸ βιογραφικό τους στὸ 
πρόγραμμα Εuropass μόνο τὸ ἔτος 2012 μὲ 
τὴν ἐλπίδα νὰ βροῦν ἐργασία κάπου στὸ ἐξω-
τερικό. Ἡ ἀπελπιστικὴ κατάσταση  ἀνεργίας 
ποὺ πλήττει τὴν πατρίδα μας τελευταῖα ἀναγ-
κάζει χιλιάδες νέους πτυχιούχους διαφόρων 
πανεπιστημιακῶν Σχολῶν, κατόχους διδα-
κτορικῶν διπλωμάτων καὶ ξένων γλωσσῶν νὰ 
παίρνουν τὸν δρόμο τῆς ξενιτειᾶς γιὰ νὰ ἐπιβι-
ώσουν καὶ γιὰ ἕνα καλύτερο μέλλον.

Μὲ τὴ μεγάλη αυτὴ φυγὴ ποὺ ἦλθε νὰ προσ-
τεθεῖ σ’ ἐκεῖνες τῶν τριῶν προηγουμένων ἐ  -
τῶν, ἡ χώρα μας χάνει τὴν ἀφρόκρεμα ποὺ δι-
αθέτει, διότι σὲ ποσοστὸ 70% ὅσοι φεύγουν 
εἶναι ἀπόφοιτοι Πανεπιστημίων ἢ ΤΕΙ ἢ κάτο-
χοι ἄλλων πτυχίων. Ὡς πρὸς δὲ τὰ ποσοστὰ 
τῶν μεταναστῶν, ἀπὸ τὰ βιογραφικά τους φαί-
νεται ὅτι 47% εἶναι ἄνδρες καὶ 42% γυναῖκες, 
ἕνας δὲ στοὺς 10 δὲν ἔχει δηλώσει τὸ φύ λο 
του («Δημοκρατία» 6-1-2013).

Εὐθύνη γιὰ τὴν αἱμορραγία αὐτὴ τοῦ ἀνθρώ-
πινου δυναμικοῦ τῆς χώρας μας ἔχουν οἱ ἀνά-
ξιοι πολιτικοὶ ἡγέτες μας, ποὺ ὁδήγησαν τὴν 
Ἑλλάδα μας στὴν ἀξιοθρήνητη αὐτὴ κατάστα-
ση, ὥστε νὰ μὴν μπορεῖ νὰ ἀναδείξει καὶ νὰ 
τακτοποιήσει τὰ παιδιά της.

Ἀλλὰ καὶ ὅσοι παίρνουν τὸν δρόμο τῆς ξενι-
τειᾶς ἂς μὴ νομίζουν ὅτι θὰ τὰ βροῦν ὅλα ρόδι-
να καὶ ἕτοιμα. Θὰ κοπιάσουν πολύ. Θὰ ἀντιμε-
τωπίσουν πολλοὺς πειρασμοὺς καὶ κινδύνους 
σωματικοὺς καὶ ψυχικούς. Μὴ λησμονήσουν 
ὅμως ποτὲ μέσα στὸ χάος καὶ στὸ συν ον θύ-
λευμα τῶν αἱρέσεων ὅπου θὰ βρεθοῦν τὴν 
Ὀρθοδοξία μας! Νὰ μὴν  παρασυρθοῦν ἀπὸ 
τοὺς αἱρετικούς. Νὰ μὴ μολυνθοῦν ἀπὸ τοὺς 
ἀθεόφοβους ξένους. Νὰ κρατήσουν «ὡς κό-
ρην ὀφθαλμοῦ» καὶ ὡς ἀτίμητο θησαυρὸ τὴν 
ὀρθόδοξη πίστη τους καὶ τὴν ἀθάνατη ψυχή 
τους. Καὶ ἕνα μέρος τῆς καρδιᾶς τους ἄς τό 
ἔχουν φυλαγμένο πάντα γιὰ τὴ φτωχὴ Ἑλλάδα 
μας. Αὐτὸ ἔκαναν ἀνέκαθεν ὅσοι ξενιτεύονταν 
καὶ δούλευαν σκληρὰ καὶ ἀναδεικνύονταν τε-
λικὰ καὶ ἐθνικοὶ εὐεργέτες μας.



1. Qᾶς ἀκούει ὁ Θεός;
Τὸ σημερινὸ ἱερὸ Εὐαγγέλιο μᾶς περιέγραψε 

τὸ δράμα μιᾶς πονεμένης μάννας· τῆς Χαναναί-
ας – γυναίκας δηλαδὴ ποὺ κατοικοῦσε σὲ γειτο-
νικὴ εἰδωλολατρικὴ χώρα – ἡ ὁποία πλησίασε μὲ 
πόνο καὶ ἀγωνία τὸν Κύριο καὶ Τὸν παρακάλεσε 
νὰ θεραπεύσει τὴ δαιμονισμένη κόρη της.

Τὸ περίεργο ὅμως εἶναι ὅτι ὁ Κύριος, ποὺ ἀκόμη 
καὶ στὸν παραμικρὸ ἀναστεναγμὸ ἔσκυβε πάν-
τα πρόθυμα μὲ καλοσύνη καὶ στοργὴ πάνω στὸν 
πόνο, στὴ μάννα αὐτὴ οὔτε ποὺ γύρισε τὸ βλέμ-
μα Του. «Ὁ δὲ οὐκ ἀπεκρίθη αὐτῇ λόγον». Ἐξα-
κολούθησε νὰ βαδίζει στὸν ἀπόμερο ἐκεῖνο δρό-
μο κοντὰ στὰ μέρη Τύρου καὶ Σιδῶνος χωρὶς νὰ 
τῆς δίνει σημασία. Ἀπόρησαν οἱ μαθητές Του. 
Στὸ μεταξὺ ἡ δύστυχη γυναίκα ἐπανελάμβανε 
τὴν κραυγή της πάλι καὶ πάλι...

Ὑπάρχουν πράγματι μερικὲς στιγμὲς ποὺ 
ἴσως ἀναρωτιόμαστε: «Ἄραγε ἀκούει ὁ Θεὸς τὴν
προσευχή μου; Καὶ τότε γιατί δὲν ἔκανε αὐτὸ ποὺ 
Τὸν παρακάλεσα;»...

Ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος μᾶς ἀπαντᾶ: «Ὁ Θεός, 
ποὺ φροντίζει περισσότερο γιὰ τὴ σωτηρία σου, 
δὲν προσέχει μόνο τὴν αἴτηση, ἀλλὰ καὶ πρωτί-
στως ἐξετάζει τὸ συμφέρον σου. Ἐὰν οἱ σαρκι-
κοὶ γονεῖς δὲν δίνουν ὅλα ὅσα ζητοῦν τὰ παιδιά 
τους, ὄχι διότι τὰ καταφρονοῦν, ἀλλ’ ἀντιθέτως 
ἀπὸ ἀληθινὸ ἐνδιαφέρον, πολὺ περισσότερο ὁ 
Θεός, ὁ Ὁποῖος καὶ περισσότερο ἀγαπᾶ καὶ πε-
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ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ
Τῆς Κυριακῆς: Ματθ. ιε΄ 21-28

ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
(ΙΖ΄ Ματθαίου)

t ῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἐξῆλθεν 
ὁ ᾿Ιησοῦς εἰς τὰ μέρη 
Τύρου καὶ Σιδῶνος. καὶ 

ἰδοὺ γυνὴ Χαναναία ἀπὸ 
τῶν ὁρίων ἐκείνων ἐξελ-
θοῦσα ἐκραύγασεν αὐτῷ 
λέγουσα· ἐλέησόν με, Κύριε, 
υἱὲ Δαυΐδ· ἡ θυγάτηρ μου 
κακῶς δαιμονίζεται. ὁ δὲ 
οὐκ ἀπεκρίθη αὐτῇ λόγον. 
καὶ προσελθόντες οἱ μαθη-
ταὶ αὐτοῦ ἠρώτων αὐτὸν 
λέγοντες· ἀπόλυσον αὐτήν, 
ὅτι κράζει ὄπισθεν ἡμῶν. ὁ 
δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν· οὐκ 
ἀπεστάλην εἰ μὴ εἰς τὰ 
πρόβατα τὰ ἀπολωλότα 
οἴκου ᾿Ισραήλ. ἡ δὲ ἐλθοῦσα 
προσεκύνησεν αὐτῷ λέγου-
σα· Κύριε, βοήθει μοι. ὁ δὲ 
ἀποκριθεὶς εἶπεν· οὐκ ἔστι 
καλὸν λαβεῖν τὸν ἄρτον 
τῶν τέκνων καὶ βαλεῖν τοῖς 
κυναρίοις. ἡ δὲ εἶπε· ναί, 
Κύριε· καὶ γὰρ τὰ κυνάρια 
ἐσθίει ἀπὸ τῶν ψιχίων τῶν 
πιπτόντων ἀπὸ τῆς τραπέζης 
τῶν κυρίων αὐτῶν. τότε 
ἀποκριθεὶς ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπεν 
αὐτῇ· ὦ γύναι, μεγάλη σου 
ἡ πίστις! γενηθήτω σοι ὡς 
θέλεις. καὶ ἰάθη ἡ θυγάτηρ 
αὐτῆς ἀπὸ τῆς ὥρας ἐκείνης.
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ρισσότερο ἀπὸ κάθε ἄλλον γνωρίζει, κά-
νει ὅ,τι εἶναι συμφέρον».

Συνεπῶς, ὅταν ὁ Κύριος δὲν ἀπαντᾶ ἀ    -
μέσως σ’ αὐτὸ ποὺ τοῦ ζητοῦμε, τὸ κάνει 
γιὰ τὸ συμφέρον μας. Ἐκεῖνο ποὺ χρειά -
ζεται ἐκ μέρους μας εἶναι ὑπομονὴ καὶ ἀ -
πόλυτη ἐμπιστοσύνη στήν Πρόνοιά Του.

 
2. Lπιμένουμε στὴν προσευχὴ
Στὴν περίπτωση τῆς Χαναναίας ὁ Κύ-

ριος Ἰησοῦς μὲ τὴ θεϊκή Του σκέψη κάτι 
ἄλλο, μεγαλύτερο ἀπὸ μιὰ ἁπλὴ θερα-
πεία προγραμμάτιζε. Ἤθελε νὰ ἀφήσει 
νὰ λάμψει ἡ μοναδικὴ ἀρετὴ αὐτῆς τῆς 
γυναίκας, ἡ ὁποία μάλιστα προερχόταν 
ἀπὸ τὸν εἰδωλολατρικὸ κόσμο.

Ἡ ἀξιοθαύμαστη ἀρετή της εἶναι ἡ ἐπί-
μονη ἱκεσία της. Ἡ πονεμένη μάννα δὲν 
ἀποθαρρύνθηκε ἀπὸ τὴ σιωπὴ τοῦ Κυ-
ρίου, ἀλλὰ συνέχισε νὰ Τὸν παρακα-
λεῖ. Ἐπέμεινε προκειμένου νὰ λάβει αὐτὸ 
ποὺ ζητοῦσε. Ἔκανε μάχη γιὰ ν’ ἀπο-
σπάσει τὸ ἔλεος τοῦ Χριστοῦ.

Μεγάλο ὅπλο ἡ προσευχή! Ἀρκεῖ νὰ μὴ 
γίνεται τυπικὰ καὶ μηχανικὰ ἀλλὰ μὲ θέρ-
μη καὶ ἐπιμονή. Μόνο τότε ἡ προσευχή 
μας θὰ κάνει θαύματα στὴ ζωή μας καὶ 
θὰ ἀποβεῖ πρὸς ὄφελος δικό μας ἀλλὰ 
καὶ τοῦ περιβάλλοντός μας.  Ἄλ λωστε ὑ   -
πάρχει μεγαλύτερη ὠφέλεια ἀπὸ τὸ νὰ 
ζοῦμε σὲ σταθερὴ  ἐπικοινωνία μὲ τὸν ἅ  -
γιο Θεό μὲ τὴν προσευχή;...

3. D ταπείνωση ἑλκύει
τὴ θεία �άρη 

Ἡ θερμὴ ἐπιμονὴ τῆς Χαναναίας δὲν 
εἶχε πεῖσμα, προπέτεια ἢ ἐγωισμό. Ἦταν 
συνυφασμένη μὲ μιὰ ἄλλη ἐκπληκτικὴ 
ἀρετή: τὴν ταπείνωση. 

Καὶ πράγματι κάποια στιγμή, ἀφοῦ ἡ 
Χαναναία ἐπέμεινε πάρα πολύ, στράφη-
κε ὁ Κύριος καὶ τῆς εἶπε: 

–Δὲν εἶναι καθόλου σωστὸ νὰ πάρει 

κανεὶς τὸ ψωμὶ ἀπ’ τὰ παιδιά του, γιὰ νὰ 
τὸ ρίξει στὰ σκυλάκια. Ἐσεῖς οἱ εἰδωλο-
λάτρες ἔχετε παραστρατήσει‧ μὴ ζητᾶτε 
λοιπὸν τὶς εὐλογίες ποὺ ἀπολαμβάνουν 
τὰ παιδιὰ τοῦ Θεοῦ, ὁ λαὸς τοῦ Ἰσραήλ.

Στὰ λόγια αὐτὰ τοῦ Κυρίου ἡ Χαναναία 
δὲν λύγισε, δὲν προσβλήθηκε, δὲν ἀγα-
νάκτησε. Μὲ βαθιὰ ταπείνωση, εὐλάβεια 
ἀλλὰ καὶ εὐφυΐα ἀπάντησε:

–«Ναί, Κύριε». Δέχομαι ὅτι εἶμαι σκυ-
λάκι καὶ δὲν ἔχω δικαίωμα νὰ φάω τὸ 
ψωμὶ τῶν παιδιῶν Σου. Μέσα σ’ ἕνα 
σπίτι ὅμως καὶ τὰ σκυλάκια τρῶνε ἀπὸ 
τὰ ψίχουλα ποὺ πέφτουν ἀπὸ τὸ τραπέ-
ζι τῶν κυρίων τους.  

Τί μεγάλη ταπείνωση! Τὴν ὀνόμασε 
«κυνάριον», σκυλάκι ἀνάξιο λόγου, κι ἐ  -
κείνη δὲν παρεξηγήθηκε. Δὲν  σηκώθηκε 
νὰ φύγει ὀργισμένη. Παραδέχθηκε τὰ ὑ  -
ποτιμητικὰ λόγια καὶ τὰ μετέτρεψε σὲ ἐ -
πιχείρημά της. Μὲ ταπεινὴ πίστη ὑποτά-
χθηκε στὸ θέλημα τοῦ Κυρίου καὶ ἀξιώ-
θηκε νὰ λάβει τὴ μεγάλη δωρεά. Ὁ Κύρι-
ος ὄχι μόνο θεράπευσε τὴ βασανισμένη 
κόρη της, ἀλλὰ καὶ ξέσπασε σὲ ὕμνο τῆς 
πίστεώς της! 

–«Ὦ γύναι, μεγάλη σου ἡ πίστις! γενη-
θήτω σοι ὡς θέλεις», τῆς εἶπε. 

Συγκλονιστικὰ λόγια! Τὰ ὁποῖα καὶ φα-
νερώνουν γιὰ ποιὸ λόγο ὁ Κύριος καθυ-
στέρησε τόσο πολὺ νὰ ἀπαντήσει στὶς 
δραματικὲς ἐκκλήσεις της. Πίστη μεγάλη, 
ἐπιμονὴ θαυμαστή, ταπείνωση ὑπέρο-
χη, νά τὸ μεγαλεῖο τῆς Χαναναίας!

Αὐτὴ ἡ ταπείνωση ἀποτελεῖ τὸ θεμέ-
λιο ὅλων τῶν ἀρετῶν καὶ τὴν ἐγγύηση 
τῆς θείας Χάριτος καὶ εὐλογίας. Ἂς στη-
ρίζουμε λοιπὸν κι ἐμεῖς τὴν πίστη καὶ τὴν 
προσ ευχή μας στὴν ταπεινὴ ὑποταγὴ 
στὸν παντοδύναμο καὶ πάνσοφο Θεὸ 
Πατέρα. Καὶ τότε Ἐκεῖνος θὰ μᾶς χαρί-
ζει ἁπλόχερα ὅ,τι εἶναι καλύτερο καὶ πιὸ 
συμφέρον μας στὴ ζωή μας.



Σ τὸ 28ο κεφάλαιο τοῦ ἱε- 
ροῦ  Βιβλίου τῆς  Ἐξόδου 
ὁ Θε ὸς μεταξὺ τῶν ἄλ-

λων  ὑ    ποδεικνύει στὸν Μωυ     -
σῆ νὰ κάνει καὶ ἕνα πέ ταλο 
ἀπὸ  χρυσάφι, πάνω στὸ ὁ  -
ποῖο θὰ ὑ   πάρχει σφραγίδα μὲ 
τὸν τίτλο «Ἁγίασμα Κυρίου». 
Αὐτὸ τὸ  πέταλο θὰ ἔπρεπε νὰ 
τὸ προσαρ μόσει στὸ ἐμ πρὸς 
μέ   ρος τῆς ἀρχιερατικῆς Μί   τρας, 
ποὺ θὰ φοροῦσε στὸ κεφάλι του ὁ 
ἀδελφός του Ἀαρών, ὁ κατ᾿ ἐντολὴν 
τοῦ Θεοῦ πρῶτος Ἀρχιερέας.

Ποιὸς ὅμως ἦταν ὁ σκοπὸς γιὰ 
τὸν ὁποῖο ἔπρεπε νὰ τοποθετηθεῖ 
τὸ πέταλο αὐτὸ στὴ Μίτρα τοῦ Ἀρχι-
ερέα; Αὐτὸ διευκρινίζεται στὸν στί-
χο 34 τοῦ 28ου κεφαλαίου. Ἐκεῖ λέει 
ὁ Θεὸς τὰ ἑξῆς: «Καὶ ἐξαρεῖ Ἀαρὼν 
τὰ ἁμαρτήματα τῶν ἁγίων, ὅσα ἂν 
ἁγιάσωσιν οἱ υἱοὶ Ἰσραήλ, παντὸς 
δόματος τῶν ἁγίων αὐτῶν». Ἡ φρά-
ση φαίνεται δυσκολονόητη. Ὅπως 
ὅμως εἶναι διατυπωμένη στὸ πρω-
τότυπο ἑβραϊκὸ κείμενο, ἡ ἔννοιά 
της γίνεται εὐκολότερα φανερή. Οἱ 
σύγχρονοι ἑρμηνευτὲς μεταφράζουν 
τὸ ἀντίστοιχο σημεῖο ὡς ἑξῆς: «Ὁ 
Ἀαρὼν θὰ σηκώνει τὶς ἀνομίες τῶν 
ἁγίων πραγμάτων». Τὴ διατύπωση 
«οἱ ἀνομίες τῶν ἁγίων πραγμάτων» 
τὴ χρησιμοποιήσαμε καὶ ὡς τίτλο 
τοῦ ἄρθρου μας. Ἂς δοῦμε τώρα τὸ 
νόημά της.

Τί λοιπὸν σημαίνει «ἀνομίες τῶν 

ςς

ἁγίων πραγμάτων»; Μιὰ πρόχειρη ἑρμη-
νεία τοῦ κειμένου θὰ ἦταν ὅτι «ἀνομίες τῶν 
ἁγίων πραγμάτων» εἶναι π.χ. ἡ ἀσέβεια 
ποὺ δείχνουν οἱ ἄνθρωποι, ἀ    κόμα κι ὅταν 
ἀσχολοῦνται μὲ ἅγια πράγματα, ἀκόμα κι 
ὅταν προσφέρουν ἅγιες προσφορὲς γιὰ τὴ 
λατρεία τοῦ Θε οῦ.

Τὸ πέταλο ἑπομένως θὰ παραμένει στὸ 
μέτωπο τοῦ Ἀαρὼν σὰν  ἀπόδειξη ὅτι ση-
κώνει ὁ Ἀαρὼν ὡς  Ἀρχιερέας τὶς παραβά-
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σεις ποὺ κάνει ὁ λαός,  μάλιστα τὶς πα-
ραβάσεις ποὺ κάνει  ἀκόμη καὶ κατὰ τὴν 
ὥρα ποὺ ἀσχολεῖται μὲ ἅγια πράγμα-
τα, ἀκόμα κι ὅταν  προσφέρει στὸν Θεὸ 
ἅγιες προσφορές. Θὰ εἶναι τὸ πέταλο 
πάντοτε στὸ μέτωπό του, γιὰ νὰ γίνονται 
δεκτὲς ἀπὸ τὸν Θεὸ αὐ τὲς οἱ ἀπὸ ἁμαρ-
τωλοὺς  ἀνθρώπους προσ φερόμενες 
ἱερὲς προσφορές. Οἱ ἑρμηνευτὲς λένε: 
Ἀκόμα καὶ οἱ ἁγιότερες προσφορὲς 
ποὺ  προσφέρονται στὸν ἅγιο Θεὸ ἀπὸ 
ἁμαρτωλοὺς ἀνθρώ   πους, μετέχουν τοῦ 
μολυσμοῦ αὐ   τῶν ποὺ τὶς προσφέρουν. 
Ἡ  ἁγιότητα ὅμως τοῦ πετάλου ποὺ φέ-
ρει ὁ Ἀαρὼν ἐπάνω στὴ Μίτρα τὶς μετα-
βάλλει, τὶς ἐξαγνίζει, ἀφαιρεῖ αὐτὰ τὰ μο-
λύσματα καὶ καθαρίζει τὰ προσφερόμε-
να δῶρα. Δηλαδὴ ὁ Ἀρχιερέας μὲ τὸ πέ-
ταλο αὐτὸ ποὺ ὅρισε ὁ Θεὸς ἐξαγνίζει 
τὰ προσφερόμενα δῶρα καὶ τοὺς προσ-
φέροντες αὐτά. Ἀπὸ ποῦ εἶχε τὴ δύνα-
μη αὐτὸ τὸ χρυσὸ πέταλο νὰ ἀφαιρεῖ τὶς 
ἀνομίες τοῦ λαοῦ; Τὸ πέταλο ἦταν ἕνα 
ἁπλὸ μέταλλο. Χρυσὸ μέν... ἀλλὰ μέ-
ταλλο, τίποτε παραπάνω. Τὴ δύναμη 
νὰ ἀφαιρεῖ ἁμαρτήματα τοῦ τὴν ἔδινε 
τὸ ὄνομα «ἁγίασμα Κυρίου» ποὺ ἦταν 
γραμμένο ἐπάνω του.

Ὁ Ἀρχιερέας τῶν Ἑβραίων εἶναι τύ-
πος, προτύπωση τοῦ ἀληθινοῦ Ἀρχι -
ε ρέα ποὺ ἐπρόκειτο νὰ ἔλθει. Πότε; 
Κα νεὶς δὲν γνώριζε... Ὅμως τὸ εἶχε ὑ      -
ποσχε θεῖ ὁ Θεὸς ὅτι θὰ ἔλθει. Καὶ πρά-
γ ματι κάποια στιγμὴ ἦλθε. Εἶναι ὁ Ἰη  -
σοῦς, τὸ παιδίον τῆς Βηθλεέμ. Δὲν ἔχει 
ἐνδυμασία Ἀρχιερέως, δὲν ἔχει χρυ σὸ 
πέταλο στὸ μέτωπο μὲ τὸ  ὄνομα «ἁγί-
ασμα Κυρίου». Ὁ Ἀρχιερέας μας Ἰη-
σοῦς Χριστὸς εἶναι ὁ Ἴδιος Ἅγιος. Εἶναι 
ὁ  Ἴδιος Κύριος. Εἶναι ὁ Ἅγιος τῶν ἁγίων 
καὶ Κύριος τῶν κυρίων. Εἶναι ὁ ἴδιος ὁ 
Θεὸς ποὺ ἔγινε ἄνθρωπος γιὰ χάρη μας 
καὶ μᾶς συμπαθεῖ, παίρνει ἐπάνω Του 

τὶς ἀσθένειες καὶ τὶς ἀδυναμίες μας, ὅλα 
τὰ ἁμαρτήματά μας. 

Καὶ τί ἁμαρτήματα! Ἂς σκεφθοῦμε... 
Πόσες φορὲς κι ἐμεῖς σὰν τοὺς Ἑβραί-
ους παρουσιάζουμε «ἀνομίες τῶν ἁγί-
ων πραγμάτων»! 

Τὰ ἱερὰ Μυστήρια μᾶς δίνουν τὴ χά ρη 
τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ Ἀρχιερέως μας. 
Ὅμως... πόσες φορὲς προσερχό  μαστε 
σ᾿ αὐτὰ ἐπιπόλαια καὶ ἀπρόσε κτα...! 
Πᾶ  με στὸ ναὸ νὰ  λειτουργηθοῦμε καὶ ἡ 
καρδιά μας βρίσκεται ἔξω ἀπὸ αὐτόν! 
Προσφέρουμε πρόσφορα καὶ νάμα, ὄχι 
ὅμως καὶ τὴν καρδιά μας... Ἀνάβουμε 
κερί, ἀλλὰ εἶναι σβησμένη μέσα μας ἡ 
ἀγάπη τοῦ Θεοῦ... Προσευχόμαστε, κοι-
νωνοῦμε, ἀλλὰ κρατᾶμε στὴν ψυχή μας 
ἀντιπάθειες γιὰ τοὺς ἀδελφούς μας...

«Ἀνομίες τῶν ἁγίων πραγμάτων»!
Τί θὰ κάνουμε λοιπόν;
Νὰ μὴν ἀπογοητευόμαστε... Ὑπάρ-

χει τώρα πολὺ περισσότερο τὸ «Ἁγία-
σμα Κυρίου». Εἶναι ὁ Ἴδιος ὁ Ἅγιος Κύ-
ριος! Αὐτὸς μᾶς ἐλεεῖ, ὅταν ζητοῦμε ἔλε-
ος γιὰ τὶς «ἀνομίες τῶν ἁγίων πραγμά-
των»! Αὐτὸς μᾶς ἁγιάζει, ἐφόσον μετα-
νοοῦμε.

Γιατί τολμοῦμε νὰ μετέχουμε τῶν ἱε-
ρῶν Μυστηρίων; Διότι μᾶς ἁγιάζει ὁ Κύ-
ριος.

Γι᾿ αὐτὸ βαπτίζουμε τὰ παιδιά μας.
Γι᾿ αὐτὸ γίνονται οἱ γάμοι.
Γι᾿ αὐτὸ κοινωνοῦμε, γι᾿ αὐτὸ τολμοῦν 

νέοι νὰ γίνονται ἱερεῖς.
Γι᾿ αὐτὸ καὶ ἐξομολογούμαστε.
Γι᾿ αὐτὸ μετέχουμε τοῦ ἁγίου Εὐχελαί-

ου.
Ζητοῦμε τὸν ἁγιασμὸ τοῦ Μεγάλου 

Ἀρχιερέως, τοῦ ἀπ᾿ αἰῶνος ἕως τοῦ αἰ-
ῶνος, γιατὶ Αὐτὸς θὰ μᾶς κρίνει κατὰ τὴ 
Δευτέρα Παρουσία Του. Αὐτὸς θὰ μᾶς 
ἐλεήσει, θὰ μᾶς ἁγιάσει, θὰ μᾶς χαρίσει 
τὴ θεία Του Βασιλεία.



Ἦταν καὶ οἱ τρεῖς ἀνυποχώρητοι στὸ 
κακό. Ἀντιστέκονταν στὸν ἀντίδικο δι ά-
βολο, ὁ ὁποῖος μᾶς ἐπιτίθεται μὲ πολλὴ 
σφοδρότητα. «Πολὺς ὁ διάβολος ἔγκει-
ται καὶ σφοδρός, πάντοτε πολιορκῶν τὴν 
σωτηρίαν τὴν ἡμετέραν», παρατηρεῖ ὁ 
ἱερὸς Χρυσόστομος. Ἂν βλέπαμε, γράφει 
στὸν ἕκτο λόγο του Περὶ ἱερωσύνης, μὲ 
τοὺς σωματικοὺς ὀφθαλμοὺς τὸν ἀόρατο 
πόλεμο ποὺ διεξάγει κάθε ψυχή, θὰ δι-
απιστώναμε ὅτι εἶναι ἀσυγκρίτως φρικω-
δέστερος ἀπὸ τὸν πόλεμο ποὺ διεξάγε-
ται στὰ πεδία τῶν μαχῶν. Ὁ πόλεμος ποὺ 
διεξάγεται στὰ πεδία τῶν μαχῶν μοιάζει 
σὰν νὰ εἶναι «ἄθυρμα» (παιχνίδι - ψευτο-
πόλεμος) μικρῶν παιδιῶν, ὅταν συγκρί-
νεται μὲ τὸν ἀόρατο πόλεμο. 

Σ’ αὐτὸν τὸν πόλεμο, ποὺ ἔχει ὡς  πεδίο 
μάχης τὴν καρδιὰ τοῦ κάθε ἀνθρώπου 

καὶ ποὺ γιὰ νὰ τὰ βγάλει πέρα κανεὶς θὰ 
χρειαστεῖ νὰ παλέψει σκληρά, νὰ ἱδρώ-
σει, νὰ ματώσει, νὰ δώσει τὰ πάντα γιὰ τὴ 
νίκη, οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες πολεμοῦσαν στὴν 
πρώτη γραμμὴ μέχρι τὴν τελευταία τους 
ἀναπνοὴ καὶ ἔστηναν τρόπαια νίκης, κα-
τατροπώνοντας τὸν σατανᾶ.  Ἐφάρμοζαν 
τὸ «ἀντίστητε τῷ διαβόλῳ, καὶ φεύξεται 
ἀφ’ ὑμῶν» (Ἰακ. δ΄ 7). Δὲν ἐπέτρεπαν νὰ 
ἡτ τηθεῖ στὸ πρόσωπό τους ὁ ἀήττητος 
Κύριος Ἰησοῦς Χριστός. 

Ἐπίσης πρόβαλλαν γενναία ἀντίσταση 
στὸν παλαιὸ ἑαυτό τους. Δὲν εἶναι εὔκολο 
νὰ νικήσει κανεὶς τὸν σαρκικὸ ἄνθρωπο, 
τὰ πάθη καὶ τὶς ἀδυναμίες του. Ἂν τὸ πε-
τύχει αὐτό, ἡ νίκη του λογίζεται ὡς ἡ με-
γαλύτερη ἀπὸ ὅλες τὶς νίκες. Οἱ ἅγιοι τοῦ 
Θεοῦ Ἱεράρχες καὶ σ’ αὐτὸ τὸ πεδίο τῆς 
μάχης ἀναδείχθηκαν νικητὲς τροπαιοφό-

Σ τὶς 30 Ἰανουαρίου συνεορτάζουν οἱ 
Τρεῖς Ἱεράρχες, «οἱ μέγιστοι φωστῆ-
ρες τῆς τρισηλίου Θεότητος», ποὺ 

λαμπρύνουν τὸ πνευματικὸ στερέωμα 
τῆς Ἐκκλησίας καὶ φωτίζουν τὶς γενεὲς 
τῶν πιστῶν μὲ τὴν ἀστραπὴ τοῦ βίου 
τους καὶ τὴ βροντὴ τοῦ λόγου τους.

Οἱ Τρεῖς αὐτοὶ «διδάσκαλοι τῆς Οἰκου-
μένης» ἀποτελοῦν πρότυπα τῶν Χρι-
στιανῶν, διότι ἦταν αὐθεντικοὶ ἀγωνι στὲς 
τοῦ καλοῦ ἀγώνα τῆς πίστεως, βάδιζαν 
μὲ συνέπεια τὴν ὁδὸ τοῦ ἁγιασμοῦ καὶ 
στόχευαν σὲ ὑψηλὲς κορυφὲς τῆς ἀρετῆς. 
Ὄχι σὲ μία μόνο, ἀλλὰ «πᾶσαν τὴν ἀρετὴν 
συλλαβόντες καὶ πάντων τῶν ἁγίων ἀπο-
μάξαντες τὰς ἀρετὰς» βίωσαν τὸ ἰδανικὸ 
τῆς ἁγιότητος καὶ ἔγιναν τύπος σὲ ὅλους 
τοὺς πιστούς. Ἡ ἑορτή τους εἶναι ἀκόμη 
νωπή, γι’ αὐτὸ καὶ θὰ τοὺς ξαναφέρουμε 
κοντά μας. Στὶς λίγες γραμμὲς ποὺ ἀκο-
λουθοῦν θὰ τοὺς προβάλουμε ὡς πρότυ-
πα πνευματικῆς ἀντιστάσεως.
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Ὁ τρίτος βάτραχος

ροι. Νίκησαν τὴ σάρκα, τοὺς ἐγωισμούς, 
τὰ θελήματά τους. Ἔδιωξαν ἀπὸ τὴν ἀγω-
νιστικὴ καρδιά τους τοὺς νοητοὺς ληστές, 
ποὺ ἐπιχειροῦν νὰ παραμορφώσουν τὸ 
«κατ’ εἰκόνα». Ἔζησαν ζωὴ καθαρότητος 
καὶ ἁγιασμοῦ καὶ ἔγιναν ἐπίγειοι ἄγγελοι 
καὶ οὐράνιοι ἄνθρωποι.

Ἀλλὰ καὶ στὴ ματαιότητα τοῦ κόσμου 
πρόβαλλαν γενναία ἀντίσταση. «Ὁ μα-
κρὰν τοῦ Θεοῦ διατελῶν κόσμος τῆς ἁ -
μαρ τίας» ἔχει δικό του φρόνημα, δική του 
νοοτροπία, δικό του θέλημα. Οἱ Τρεῖς Ἱε-
ράρχες δὲν συμβιβάζονταν μὲ τὸ φρόνη-
μα τοῦ κόσμου, τὸ φρόνημα τῆς  σαρκός, 
ἀλλὰ πήγαιναν ἀντίθετα στὸ ρεῦμα. Ὑ-
περασπίζονταν «ἕως θανάτου» τὴν  ἀλή-
θεια. Ἀγωνίζονταν νὰ ζήσουν τὴ ζωὴ τοῦ 
Πνεύματος καὶ νὰ παρουσιάσουν τοὺς 
καρποὺς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Στηλί-
τευαν τῶν ἀρχόντων τὴ δοξομανία, τοῦ 
λαοῦ τὴν ὑλοφροσύνη, τῶν αἱρέσεων τὸ 
ψεῦδος, χωρὶς νὰ φοβοῦνται τὶς ἀπειλὲς 
τῶν ἰσχυρῶν.   

Ὁ ὑπερήφανος Μόδεστος, ὡς ἐκπρό-
σωπος τοῦ αἱρετικοῦ αὐτοκράτορα Οὐά-
λη, ἀπείλησε τὸν Μέγα Βασίλειο μὲ δή-
μευση περιουσίας, ἐξορία, μαρτύριο, θά-
νατο. Κι ὁ Μέγας Βασίλειος τοῦ ἀπάντη-
σε:

–Μὲ ἀπειλεῖς μὲ δήμευση τῆς περιουσί-
ας; Δὲν ἔχω τίποτε ἄλλο παρὰ ἕνα τριμ-
μένο ράσο καὶ λίγα βιβλία. Θέλεις νὰ μὲ 
στείλεις στὴν ἐξορία; «Τοῦ Κυρίου ἡ γῆ 
καὶ τὸ πλήρωμα αὐτῆς» (Ψαλ. κγ΄ 1). Μὲ 
ἀπειλεῖς μὲ μαρτύρια; Δὲν θὰ προλάβεις. 
Τὸ σῶμα μου εἶναι τόσο ἀσθενικὸ ποὺ 
δὲν θὰ ἀντέξει. Θέλεις νὰ μὲ θανατώσεις; 
Θὰ πάω συντομότερα στὸν οὐρανό.

–Τέτοιες ἀπαντήσεις δὲν ἄκουσα ἀπὸ 
κανέναν ἐπίσκοπο, τοῦ εἶπε κατάπληκτος 
ὁ Μόδεστος.

Κι ὁ Μέγας Βασίλειος πρόσθεσε:
–Ἴσως ὣς τώρα δὲν συνάντησες ἀ -

ληθινὸ ἐπίσκοπο.
Ὁ Μόδεστος ὁμολόγησε κατόπιν στὸν 

Οὐάλη τὴν ἀνωτερότητα τοῦ ἀνδρός:
–«Ἡττήμεθα, βασιλεῦ, κρείττων ἀπει-

λῶν ὁ ἀνήρ, λόγων στερρότερος, πει-
θοῦς ἰσχυρότερος»! Νικηθήκαμε, βασι-
λιά! Ὁ ἄνθρωπος αὐτὸς εἶναι ἀνώτερος 
ἀπὸ τὶς ἀπειλές, στερεότερος ἀπὸ τὰ λό-
για, ἰσχυρότερος ἀπὸ τὴν προσπάθεια νὰ 
πεισθεῖ.

Ἀλλὰ καὶ ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολό-
γος ὡς Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπό-
λεως πρόταξε τὰ στήθη του στοὺς αἱ-
ρετικοὺς καὶ δέχθηκε τραύματα ἀπὸ τὶς 
πέτρες ποὺ τοῦ πέταξαν μέσα στὸ ναό. Ὁ 
δὲ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος σηκώ-
νοντας ὅλως ἀναιτίως διπλὸ σταυρό, τὸν 
σταυρὸ τῆς ἀντικανονικῆς  καθαιρέσεως 
καὶ τὸν σταυρὸ τῆς ἐξορίας, μὲ ὑψηλὸ 
πυ ρετὸ καὶ πλήρη ἐξάντληση,  παρέδωσε 
τὴν ἡμέρα τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου 
καὶ ζω οποιοῦ Σταυροῦ τὴν ἀγωνιστικὴ 
ψυχή του στὸν Κύριο ἀναφωνώντας μὲ 
 εὐγνωμοσύνη: «Δό ξα τῷ Θεῷ πάντων 
ἕνεκεν». Ἦταν ἡ θριαμβικὴ ἐπωδὸς τῆς 
ζωῆς του!

Καὶ οἱ Τρεῖς μεγάλοι νίκησαν τὸν κό-
σμο τῆς ἀπιστίας καὶ τῆς ἀθεΐας, τῆς πλά-
νης καὶ τῆς κακοδοξίας, τῆς ἁμαρτίας καὶ 
τῆς ἀπάτης. Οἱ ἱστορικοὶ βεβαιώνουν ὅτι 
«τὰ μυρίπνοα ἄνθη τοῦ Παραδείσου» δὲν 
ἄνθισαν σὲ ἐποχὴ ἀκμῆς, ἀλλὰ τὴν ὑπο-
βαθμισμένη ἐποχὴ στὴν ὁποία ἔζησαν 
τὴν ἀναβάθμισαν σὲ χρυσὸ αἰώνα τῆς 
Ἐκκλησίας. 

Σὲ μᾶς τοὺς ἐπιγενεστέρους δίνουν τὸν 
τύπο τῆς πνευματικῆς  ἀντιστάσεως. Μᾶς 
λένε μὲ τὸ παράδειγμα καὶ τὸν ἀγωνι-
στικὸ λόγο τους: Μὴν τοὺς φοβάστε τοὺς 
ἐχθρούς. Μὲ τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ μπορεῖτε 
νὰ τοὺς νικήσετε. Βρίσκεστε σὲ πλεονε-
κτικότερη θέση. Ὅπως χαρακτηριστικό-
τατα τὸ διατυπώνει ὁ ἱερὸς Χρυσόστο-
μος, «ὁ διάβολος εἶναι πεσμέ νος μπρού-
μυτα κάτω στὸ χῶμα, ἐνῶ ἐσεῖς εἶστε 
ὄρθιοι καὶ τὸν χτυπᾶτε ἀπὸ πάνω. Αὐτὸς 
εἶναι χωρὶς νεῦρα, ἐνῶ ἐ   σεῖς ἰσχυροί». 



  σατανᾶς ἁλωνίζει τὸν κόσμο. Πάν τοτε τὸ ἔκανε. Στὶς μέρες μας περισσότερο. 
Γιατί; Διότι οἱ μέρες μας εἶναι περίοδος ἀποστασίας, διάστημα προετοιμασίας 
τοῦ ἐρχομοῦ τοῦ Ἀντιχρίστου.

Τὸ ἱερὸ βιβλίο τῆς Ἀποκαλύψεως μᾶς πληροφορεῖ ὅτι κατὰ τὴν περίοδο τῆς κυρι-
αρχίας τοῦ Ἀντιχρίστου στὸν κόσμο θὰ δρᾶ τὸ κακὸ μὲ τὴ μορφὴ σατανικῆς τριάδας, 
τὴν ὁποία θὰ συνιστοῦν: ὁ σατανᾶς, ὁ ἀντίχριστος καὶ ὁ ψευδοπροφήτης.

Ὁ σατανᾶς, ὁ ἀρχηγὸς τῶν ἀποστατημένων ἀγγέλων. Ὁ ἀντίχριστος, τὸ κατεξοχὴν 
ὄργανο τοῦ σατανᾶ, ποὺ θὰ ἐπιβάλει ἐπὶ 3,5 χρόνια παγκόσμια σατανικὴ αὐτοκρα-
τορία στὴ γῆ. Καὶ ὁ ψευδοπροφήτης, ὁ θρησκευτικὸς ἀρχηγὸς τῆς ἐποχῆς τοῦ ἀντι-
χρίστου, ποὺ θὰ παρακινεῖ καὶ θὰ πείθει τοὺς λαοὺς νὰ δεχθοῦν ὡς Χριστὸ τὸν ἀντί-
χριστο.

Αὐτὴ ἡ σατανικὴ τριάδα ἐμφανίζεται νὰ δρᾶ ἀπὸ κοινοῦ στὸ 13ο κεφάλαιο τῆς 
Ἀποκαλύψεως. Κατόπιν τὴ συναν τοῦμε ξανὰ στὸ 16ο κεφάλαιο, ὅπου ἡ δράση της 
παρουσιάζεται μὲ μιὰ παράδοξη εἰκόνα. Μᾶς πληροφορεῖ δηλαδὴ ὁ ἱερὸς Εὐαγ-
γελιστὴς ὅτι εἶδε νὰ βγαίνουν ἀπὸ τὸ στόμα τῶν τριῶν ἀντίθεων συμμάχων «τρία 
πνεύματα ἀκάθαρτα, ὡς βάτραχοι» (Ἀποκ. ις΄ 13).

Τὸ κατεξοχὴν χαρακτηριστικὸ τῆς δράσεως τοῦ καθενὸς συμβολίζεται μὲ ἕνα ἀπὸ 
τὰ θεωρούμενα ἀκάθαρτα ἀηδιαστικὰ αὐτὰ ζῶα, τοὺς βατράχους. Γιατί ἄραγε;

Νεότεροι ἑρμηνευτὲς τοῦ βιβλίου τῆς Ἀποκαλύψεως ἀποδίδουν στὸν σατανᾶ τὸ 
πνεῦμα τῆς ψευδοεπιστήμης ποὺ ἀπομακρύνει τὸν 

ἄνθρωπο ἀπὸ τὸν Θεό· στὸν ἀντίχριστο τὸ 
πνεῦμα τῆς παραπληροφορήσεως καὶ 

προπαγάνδας ποὺ ἐξαπατᾶ τοὺς λα-
οὺς τῆς γῆς· καὶ στὸν ψευδοπρο-

φήτη τὸ πνεῦμα τῆς ψευδοθρη-
σκείας.

Σκοπὸς τῶν ἐνεργειῶν 
τῆς σατανικῆς τριάδας 

εἶ    ναι νὰ παραπλανήσει 
τοὺς κυβερνῆτες τῶν 
λαῶν τῆς γῆς, ὥστε 
νὰ ἀποστατήσουν 
ἀπὸ τὸν Θεὸ καὶ 
νὰ στραφοῦν ἐν-
αντίον Του, ἐναν-
τί  ον δηλαδὴ τῆς 
Ἐκ  κλησίας Του, 
μὲ πόλεμο φοβε -
ρὸ ποὺ ὀνομάζε-
ται Ἁρμαγεδών. 

Ἂν καὶ ὁ  ἀν    τί χρι-
στος καὶ ὁ  ψευ   δο-

προφήτης δὲν ἔ  -
χουν ἐμφανιστεῖ ἀ  -

κόμη, δὲν εἶναι πα-

Ὁ
Νε τρίοῦ ῦ 

τος βοὺς τς
φήτφήτά σκε

ΣκΣτραχ
ος

     Ὁ τρίτος βάτραχος

Ὁ τρίτος βάτραχος
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ράδοξο ὅτι τὰ ἀκάθαρτα πνεύματα, μὲ 
τὴ σημασία ποὺ περιγράψαμε παρα-
πάνω, ἤδη ἐνεργοῦν στὸν κόσμο. Καὶ 
ψευδοεπιστήμη καλλιεργεῖται, μὲ ποικί-
λες θεωρίες ποὺ ἐπιχειροῦν νὰ ἑρμηνεύ-
σουν τὸν κόσμο χωρὶς τὴν παρουσία τοῦ 
Θεοῦ. Καὶ ἡ προπαγάνδα καὶ παραπλη-
ροφόρηση ἔχει γίνει ὁλόκληρη ἐπιστήμη 
ποὺ παραπλανᾶ καθημερινὰ τοὺς λα-
οὺς τῆς γῆς. Τέλος καὶ ἡ ψευδοθρησκεία 
ἐξαπλώνεται ταχύτατα σὲ ὅλα τὰ ἔθνη. 
Σ’ αὐτὸ τὸ τελευταῖο πνεῦμα τῆς ψευδο-
θρησκείας θὰ ἐπιμείνουμε στὴ συνέχεια 
περισσότερο· γι’ αὐτὸ ἄλλωστε ἐπιγρά-
ψαμε τὸ κείμενο τοῦτο μὲ τὸν τίτλο: «ὁ 
τρίτος βάτραχος».

Τί ἐννοοῦμε λοιπόν, ὅταν λέμε ψευδο-
θρησκεία;

Ἐννοοῦμε αὐτὸ τὸ φαινόμενο ποὺ 
συν ήθως περιγράφεται μὲ τὸν ὅρο Παν-
θρησκεία καὶ βρίσκεται σήμερα σὲ πλή-
ρη ἐξέλιξη. Σύμφωνα μὲ τὸ νόημα αὐτοῦ 
τοῦ ὅρου θὰ πρέπει κάποτε ὅλοι οἱ λαοὶ 
νὰ ἀποκτήσουν μία, τὴν ἴδια ὅλοι θρη-
σκεία. Διότι, λένε, ὅλες οἱ θρησκεῖες τὸν 
ἴδιο σκοπὸ ὑπηρετοῦν. Ἡ καθεμιά τους 
εἶναι διαφορετικὸς μὲν δρόμος, δρόμος 
ὅμως σωστὸς ποὺ ὁδηγεῖ στὸν ἴδιο Θεό. 
Ὅλες οἱ θρησκεῖες εἶναι σωστές. Ἡ μόνη 
διαφορά τους εἶναι ὅτι ὁδηγοῦν στὸν ἴδιο 
σκοπὸ ἀπὸ διαφορετικὸ δρόμο ἡ καθε-
μιά. Συνεπῶς εἶναι παράλογο νὰ ἀποτε-
λοῦν αἰτία χωρισμοῦ τῶν ἀνθρώπων καὶ 
νὰ δημιουργοῦν μίση καὶ θρησκευτικοὺς 
πολέμους. Ἂς ἀναγνωρίσουμε ὅλοι ὅλες 
τὶς θρησκεῖες ὡς σωστὲς καὶ ἂς δημιουρ-
γηθεῖ μία Πανθρησκεία ποὺ θὰ μᾶς ἑνώ-
νει μπροστὰ στὸν κοινό μας πατέρα, τὸν 
Θεό.

Οἱ ἰδέες αὐτὲς ἀρχικὰ διαδόθηκαν 
στὸν δυτικὸ κόσμο ἀπὸ τοὺς γκουροὺ 
τοῦ Ἰνδουϊσμοῦ, ὁ ὁποῖος πραγματικὰ 
τέτοιες ἀντιλήψεις ἔχει. Ἔλεγε π.χ. πρὶν 
πάνω ἀπὸ ἕναν αἰώνα ὁ Σουάμι Βιβεκα-

νάντα στὴν Ἀμερικὴ ὅπου εἶχε πάει: «Ἂν 
μιὰ θρησκεία εἶναι ἀληθινή, τότε καὶ ὅλες 
οἱ ἄλλες εἶναι ἀληθινές... Ἐμεῖς οἱ Ἰνδου-
ϊστὲς ὄχι ἁπλῶς ἀνεχόμαστε, ἀλλὰ ἑνω-
νόμαστε μὲ κάθε θρησκεία, προσευχό-
μενοι στὸ τζαμὶ τοῦ μωαμεθανοῦ, λα-
τρεύοντας μπροστὰ στὴ φωτιὰ τοῦ Ζω-
ροάστρη καὶ γονατίζοντας στὸ σταυρὸ 
τοῦ Χριστιανοῦ». Σήμερα ἡ ἰδέα αὐτὴ 
ἔχει διεισδύσει ἐπικίνδυνα μέσα σὲ ὅλο 
τὸν χριστιανικὸ κόσμο. 

Δὲν χρειάζεται νὰ σημειώσουμε πὼς 
ὅλες αὐτὲς οἱ κατὰ καιροὺς διοργανού-
μενες διαθρησκειακὲς συναντήσεις καὶ 
μάλιστα οἱ μὲ πρωτοβουλία τοῦ Πάπα 
συμπροσευχὲς στὴν Ἀσίζη ὅλων τῶν 
ἀρχηγῶν τῶν διαφόρων θρησκειῶν 
ὑπηρετοῦν καὶ καλλιεργοῦν αὐτὴ τὴ δαι-
μονικὴ ἀντίληψη. Πρόκειται γιὰ ἀντίληψη 
σατανικὴ ποὺ ἐξισώνει τὴν ἀλήθεια μὲ τὸ 
ψέμα, ἀναμειγνύει τὴ γνησιότητα μὲ τὴν 
ἀπάτη καὶ συγχέει τὸ φῶς μὲ τὸ σκοτάδι.

Τελευταῖα στὴν πατρίδα μας, ὅπως καὶ 
ἄλλοτε ἔχουμε γράψει, τὸ πνεῦμα αὐτὸ 
ἐπιχειρεῖται νὰ εἰσχωρήσει καὶ στὴ δι-
δασκαλία τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευ-
τικῶν στὰ σχολεῖα, ἀκόμη καὶ στὸ Δημο-
τικό.

Εἶναι φανερὸ πὼς βρισκόμαστε σὲ και-
ροὺς ἀποστασίας καὶ βαδίζουμε πρὸς 
τὴν ὥρα τῆς μεγάλης ἀναμετρήσεως. 
Συν επῶς οἱ πιστοὶ ὀφείλουμε νὰ μένουμε 
ἀνεπηρέαστοι καὶ ἀσυμβίβαστοι. Ἡ ἀλή-
θεια ὑπάρχει μόνο μέσα στὴν Ἐκκλησία, 
τὴν Ὀρθοδοξία μας. Ποιὰ σχέση μπο-
ρεῖ νὰ ἔχει τὸ φῶς μὲ τὸ σκοτάδι, ἡ ἀλή-
θεια μὲ τὸ ψέμα, ὁ Χριστὸς μὲ τὸν σα-
τανᾶ; Μὴν ἐπηρεαζόμαστε ἂν ἀκοῦμε ὅτι 
τέτοιες ἰδέες προβάλλονται καὶ ἀπὸ ἐπι-
φανὴ ἐκκλησιαστικὰ πρόσωπα.

Στὴν Ἑλλάδα ὁ ἀηδὴς τῆς πανθρησκεί-
ας τρίτος βάτραχος ἂς μὴ βρεῖ βοῦρ κο 
νὰ κακοφωνήσει τὸ φριχτὸ καὶ παράφω-
νο κόασμά του.



Θ ὰ σοῦ τὸ πῶ, παιδί μου, γιὰ νὰ ἐνι-
σχυθεῖς στὴν πίστη ὅτι ὁ Κύριος 
δὲν ἐγκαταλείπει τοὺς δικούς του, 

ὅταν αὐτοὶ μὲ ἀπόλυτη ἐμπιστοσύνη 
στὴ στοργικὴ Πρόνοιά Του ἀφήνουν 
τοὺς ἑαυτούς τους καὶ τὶς οἰκογένειές 
τους στὰ χέρια Του...

Μὲ τοῦτα τὰ λόγια ἄρχισε ὁ πατὴρ Ἰω-
άννης νὰ διηγεῖται σὲ πνευματικό του 
παιδὶ τὸ περιστατικὸ ἐκεῖνο ἀπὸ τὴν ἱε-
ρατική του ζωὴ καὶ διακονία, ὅταν νέος 
ἀκόμα ἀρχιμανδρίτης γυρνοῦσε τὰ χω-
ριὰ τοῦ θεσσαλικοῦ κάμπου ὡς ἱεροκή-
ρυκας τῆς Μητροπόλεως.

–Πᾶνε χρόνια τώρα, ἀλλὰ τὸ γεγο-
νὸς ἐκεῖνο δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ  σβήσει 
μέσα μου. Εἶναι κάτι ποὺ θὰ τὸ θυμοῦ-
μαι σ’ ὅλη μου τὴ ζωή.

Κι ἄρχισε νὰ διηγεῖται:
–Ἦταν Κυριακή, Νοέμβρης μήνας, ἂν 

θυμᾶμαι καλά. Ἀπὸ τὴ Μητρόπολη μ’ 
ἔστειλαν νὰ λειτουργήσω σ’ ἕνα ἡμιο-
ρεινὸ χωριό, κάπου στοὺς πρόποδες 
τοῦ Κισσάβου. Ἤξερα ὅτι ἐκεῖ ἐφημέρι-
ος εἶναι ἕνας πολὺ εὐσεβὴς ἱερεύς, ὁ π. 
Ἐμμανουήλ. Τὸν ἔβλεπα κάπου - κά-
που στὶς ἱερατικές μας συνάξεις. Δια-
κρινόταν γιὰ τὴ σεμνότητα καὶ εὐλάβειά 
του. Ἦταν καὶ πολύτεκνος οἰκογενειάρ-
χης. Πέντε παιδιὰ εἶχε.

Ἔφτασα σχεδὸν ἀχάραγα ἀκόμη στὸ 
χωριό. Ὁ ναὸς ἀνοιχτός. Ὁ π. Ἐμμα-
νουὴλ ἄναβε τὰ καντήλια. Πῶς ἔκανε 
ποὺ μὲ εἶδε! «Καλῶς ἦλθες, πάτερ μου, 
στὸ χωριό μας. Σήμερα θά ’χουμε πα-
τριαρχικὴ λειτουργία μὲ τὴν παρουσία 
σου»! Τό ’λεγε, καὶ τὸ πρόσωπό του 
φωτιζόταν. Τί ἄνθρωπος!

Λειτουργήσαμε μαζί. Τόσο ποὺ εὐχα-
ριστήθηκα! Συνδύαζε ὁ ἱερεὺς αὐτὸς 
τὴν ἁπλότητα μὲ κάποια – πῶς νὰ τὸ 
πῶ; – ἐπισημότητα στὴ λειτουργία του. 
Μεγάλα πράγματα...

Ὅταν ἀπολύσαμε, μοῦ λέει μὲ τὸ φω-
τεινό του πρόσωπο:

–Πάτερ μου, δὲν θὰ φύγεις. Σήμερα 
θὰ φᾶμε μαζὶ στὸ σπίτι. Ἤδη ἡ πρεσβυ-
τέρα πῆγε νὰ ἑτοιμάσει τὸ τραπέζι.

Δὲν μποροῦσα νὰ ἀρνηθῶ. Καὶ μόνο 
ὁ τρόπος του μὲ σκλάβωνε.

Πῆγα στὸ σπίτι του. Ὅλα πρόδιδαν 
ἔσχατη φτώχεια. Δύο καμαροῦλες ὅλο 
κι ὅλο, κι ἕνα καθιστικό, ποὺ ἦταν καὶ 
κουζίνα καὶ τραπεζαρία μαζί.

Τὰ παπαδοπαίδια – πέντε, ὅπως σοῦ 
εἶπα – ὅλα τους χαριτωμένα, γελαστά, 
πρόθυμα. Τὸ μεγαλύτερο ὣς δεκάξι - 
δεκαεφτὰ χρονῶν. Τὸ μικρότερο στὴν 
ἀγκαλιὰ τῆς μάννας. Τὰ δύο ἀγορά-
κια, ἀφοῦ πῆραν τὴν εὐχή μου καὶ ζή-

Ἀληθινὴ ἱστορία

Ἕνα... � � σ� !Ἕνα... � � σ� !  
–
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ΤΙΑΝ
ΙΚΟ

ΠΕΡΙΟ
∆ ΙΚΟ

Ἡ συνδρομὴ ἀποστέλλε-
ται μὲ ταχυδρομικὴ ἐπιτα-
γὴ στὸ Γραφεῖο τοῦ Περι-
οδικοῦ (πληροφορίες στὸ 
τηλ. 210.3608533) ἢ κατα -
βάλλεται στὰ  παρακάτω 
Γραφεῖα - Παραρτήματά 
μας, ὅπου διατίθενται καὶ 
τὰ βιβλία τῶν ἐκδόσεών 
μας: 

Νέοι
συνδρομητὲς
στὸ τηλέφωνο 
210.3608533.

ΑΘΗΝΩΝ 
Σόλωνος 100 (106 80 ΑΘΗΝΑ).

Τηλ. 210.3624349. Fax 210.3637108.

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
Φίλωνος 34α (185 31 ΠΕΙΡΑΙΑΣ). 

Τηλ. καὶ F ax 210. 4179022.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
Πλατεία Ἁ   γί ας Σοφίας 6 
(546 22  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ). 

Τηλ. 2310.272739.  F ax 2310.272736.

ΠΑΤΡΩΝ 
Γούναρη 45 (262 21 ΠΑΤΡΑ).

Τηλ. καὶ F ax 2610.278993.

ΚΥΠΡΟΥ 
Ἑλλάδος 115 (3041 ΛΕΜΕΣΟΣ).
Τηλ. 25.355081. F ax 25.828571. 

www.osotir.org
e-mail: adosotir@otenet.gr   

Kωδικὸς ΕΛΤΑ: 011668.

Ἐκδότης:   Ἀδελφότης Θεολόγων    
       «Ο ΣΩΤΗΡ» Σ.Α. 
          Ἰσαύρων 42 - 114 72 ΑΘΗΝΑΙ 
Τηλ. ∆ιευθύνσεως:    210.3622108. 
    Τηλεομοιότυπο:     210.3621286.
∆ιευθυντὴς Συντάξεως: 
                 Νικόλαος Π. Βασιλειάδης 
            Ἰσαύρων 42 - 114 72 ΑΘΗΝΑΙ
Ἐκτύπωση:
    Α. Μαχαλιώτης & Α. Γκιούλης Ο.Ε.    
                 Πετμεζᾶ 80
                 202 00 ΚΙΑΤΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

           Τιμὴ φύλλου: Εὐρὼ 0,50.

 Ἐτήσια συνδρομή:       Εὐρὼ 12                        
                Κύπρου:      Εὐρὼ 20  
          Ἐξωτερικοῦ:      Εὐρὼ 35

ΚΑΠΕ
ΝΘΗΜ
ΕΡΟ

ΑΝΙΚτησαν τὴν ἄδεια ἀπὸ τὸν πατέρα τους, βγῆκαν ἔξω 
στὴν αὐλὴ νὰ παίξουν. Ἡ μία ἀπὸ τὶς κόρες ἔψησε 
τὸν καφὲ καὶ τὸν ἔφερε σεβαστικά, νὰ πιοῦμε μὲ τὸν 
παπα-Μανώλη. Ἔπειτα εὐγενικὰ ἀποσύρθηκε στὸ 
διπλανὸ δωμάτιο. Ἡ ἄλλη, μικρότερη, ἔτρεχε πίσω 
ἀπὸ τὴ μαμά.

–Πάτερ Ἰωάννη, μοῦ λέει ὁ παπα-Μανώλης, 
ὅπως βλέπεις, φτώχεια μεγάλη ἔχουμε. Ἀλλὰ δόξα 
τῷ Θεῷ. Τίποτε δὲν μᾶς λείπει. Ὅλα μᾶς τὰ δίνει ὁ 
ἀγαθὸς Θεός. Μέρα - νύχτα Τὸν εὐχαριστοῦμε καὶ 
Τὸν δοξάζουμε. Τί νὰ σοῦ πῶ; Ἐγώ, πάτερ μου, 
συγ κινοῦμαι πολὺ μὲ τὶς εὐεργεσίες τοῦ Θεοῦ στὸ 
σπίτι μας. Ἔχουμε τέτοια χαρὰ ἐδῶ μέσα, ἕνα γέμι-
σμα νιώθουμε, δὲν μπορῶ νὰ σοῦ τὸ ἐξηγήσω.

–Ἡ χάρις εἶναι, πάτερ μου, ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ. Αὐτὴ 
δίνει αὐτὸ τὸ γέμισμα ποὺ λές.

–Ναί, πάτερ. Αὐτὸ εἶναι. Ὅπως τὸ εἶπες. Ἡ χάρις.
Μοῦ ’πε καὶ ἄλλα γιὰ τὴν ἱερατική του διακονία στὸ 

χωριό, μέχρι ποὺ ἔφτασε ἡ ὥρα γιὰ τὸ φαγητό. Ἡ 
πρεσβυτέρα φώναξε τὰ παιδιὰ καὶ ὅλοι βρεθήκαμε 
γύρω ἀπὸ τὸ τραπέζι. 

Ἔμεινα ἐμβρόντητος. Στὸ τραπέζι ὑπῆρχε μία ψω-
μιέρα στὸ κέντρο μὲ μιὰ λειτουργιὰ ἀπὸ τὴν ἐκκλησία, 
καὶ στὸν καθένα μπροστὰ ἕνα πιάτο μ’ ἕνα κεφτεδάκι 
μέσα. Τὸ δικό μου πιάτο εἶχε δύο. Τίποτε  ἄλλο.

Τὸ μικρότερο ἀγόρι εἶπε τὸ «Πάτερ ἡμῶν»: «Τὸν 
ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον...». 
Ἐ    γὼ εὐλόγησα. Καθίσαμε. 

Φάγαμε. Τί γεῦμα ἦταν ἐκεῖνο! Τί ἀπόλαυση! Δὲν 
μπορῶ νὰ σοῦ πῶ, παιδί μου. Ἀπόλαυση. Χαρά! 
Χορτασμός. Χορτασμός; Ξέρεις τί χορτασμός; Σὰ νὰ 
εἶχα φάει διπλὴ μερίδα ἀπ’ ὅ,τι συνήθως τρῶμε. Κι 
ὄχι μόνο χορτασμός. Ἕνα... – πῶς νὰ σοῦ πῶ; – ἕνα 
γέμισμα! Αὐτό. Αὐτὸ ποὺ εἶπε ὁ π. Ἐμμανουὴλ πρίν. 
Γέμισμα. Εὐφροσύνη. Ἡδονή. Συγκίνηση. Πῶς νὰ 
σοῦ τὸ περιγράψω, δὲν ξέρω! 

Ἔκανα τὴν εὐχαριστία στὸ τέλος. «Εὐλόγησον τὰ 
περισσεύματα τῆς παρούσης τραπέζης...» – λίγα ψί-
χουλα ἦταν – «καὶ πλήθυνον αὐτὰ ἐν τῷ οἴκῳ τούτῳ 
καὶ εἰς τὸν κόσμον σου ἅπαντα». Καὶ καθὼς τὰ παι-
διὰ μὲ κοίταζαν ποὺ ἔλεγα τὴν προσευχή, τὰ μάτια 
τους εἶχαν μιὰ τέτοια λάμψη, ζωηράδα, χαρά... Τί νὰ 
σοῦ πῶ, παιδί μου. Ἕνα... γέμισμα!           


