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Σ  ὲ μιὰ περίοδο οἰκονομικῆς στενότη-
τας, ποὺ γιὰ κάποιους εἶναι ἀφόρη-
τη καὶ βασανιστική, σὲ μιὰ ἐποχὴ 

κα τὰ τὴν ὁποία ὄχι ἁπλῶς ἡ λιτότητα μᾶς 
περιορίζει, ἀλλὰ ἡ πτωχεία μᾶς ταλαιπω-
ρεῖ, φαίνεται παράδοξο νὰ μιλοῦμε γιὰ 
πλοῦτο. 

Ἀλλὰ δὲν θὰ μιλήσουμε γιὰ τὸν πλοῦτο 
τῶν ἀνθρώπων, ποὺ εἶναι ἀβέβαιος καὶ 
ἐπισφαλής, ρευστός, μικρὸς καὶ φθηνὸς 
πλοῦτος, πλοῦτος πτωχός. Αὐτὸς σήμε-
ρα ἔχει μιὰ ὁρισμένη ἱκανοποιητικὴ ἀξία, 
ποὺ ὅμως αὔριο μειώνεται ἀπροσδόκη-
τα. Τώρα βρίσκεται στὰ χέρια τοῦ ἑνὸς 
καὶ κατόπιν στὰ χέρια τοῦ ἄλλου, στὸ τέ-
λος δὲ στὰ χέρια κανενός. Κανεὶς 
δὲν μπορεῖ νὰ πάρει τίπο-
τε μαζί του, ὅταν κλεί-
σει τὰ μάτια του καὶ 
ταξιδέψει γιὰ τὸν
ἄλλο κόσμο. 
Δὲν μιλοῦμε 
γιὰ τέτοιο 
πλοῦτο.

Μιλοῦμε 
γιὰ τὸν 
πλοῦτο τοῦ 
 Χριστοῦ, 
ποὺ ὁ ἀπό-
στολος Παῦ- 

λος τὸν ὀνομάζει ἀνεξιχνίαστο. Σὲ μένα, 
λέγει, τὸν τελευταῖο χριστιανό – μιλάει μὲ 
βαθιὰ ταπείνωση γιὰ τὸν ἑαυτό του – δό-
θηκε αὐτὴ ἡ μεγάλη χάρη, νὰ εὐαγγελί-
ζομαι μεταξὺ τῶν εἰδωλολατρῶν «τὸν ἀν-
εξιχνίαστον πλοῦτον τοῦ Χριστοῦ», τὸν 
ἀνώτερο ἀπὸ κάθε κατανόηση πλοῦτο 
τῶν εὐλογιῶν καὶ ἀγαθῶν ποὺ μᾶς ἔφε-
ρε ὁ Χριστός (Ἐφ. γ΄ 8). 

Πλοῦτος ἀνεξιχνίαστος, πλοῦτος δηλα-
δὴ ἀνεξερεύνητος, ἀπεριόριστος, ἀκατά-
ληπτος, ποὺ δὲν ἔχεις τὴ δυνατότητα νὰ 
συλλάβεις τὴν ἔκταση καὶ τὸ εἶδος του. 

Ποιὸς εἶναι ὁ πλοῦτος αὐτός;
Εἶναι ἡ χάρις τοῦ Χριστοῦ, ὁ πλοῦτος 

τοῦ ἐλέους Του, ἡ ἀπέραντη  εὐ   -
σπλαχνία Του, ἡ ἀνοχὴ 

καὶ ἡ συγχωρητικότη-
τά Του, ἡ σοφία καὶ 
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βει αὐτά; Ποιὸς μπορεῖ νὰ μετρήσει τὸ ἄ  -
μετρο μέγε θος τῆς θείας ἀγάπης καὶ νὰ 
ἐξιχνιάσει τοὺς τρόπους, μὲ τοὺς ὁποίους 
ἐκδηλώνεται καὶ προσφέρει τὰ ἀτίμητα 
δῶρα της στοὺς ἀνθρώπους; Ποιὸς μπο-
ρεῖ νὰ πεῖ ὅτι τὴν κατανόησε, τὴ μέτρησε, 
εἶδε ὅλες τὶς ἐκδηλώσεις της στὸν κόσμο 
καὶ ἔφθασε μέχρι τὰ ἔσχατα βάθη της; 
Ποιὸς μπορεῖ νὰ ἐξαντλήσει τὸν πλοῦτο 
αὐτῆς τῆς ἀγάπης;

Ἑκατομμύρια καὶ δισεκατομμύρια ἀν-
θρώ πων κατέφυγαν στὴν ἀγάπη τοῦ Θε      -
οῦ καὶ πῆραν αὐτὸ ποὺ ζητοῦσαν: τὴ λύ -
ση τῶν προβλημάτων τους, τὴ  θαυμα στὴ 
διάσωση ἀπὸ φοβεροὺς κινδύνους, τὴ 
θεραπεία ἀπὸ ἀνίατες ἀσθένειες, τὴν ἄ -
φεση τῶν ἁμαρτιῶν, τὴν εἰρήνη τῆς ψυ-
χῆς, τὴν αἰώνια λύτρωση καὶ σωτηρία. 
Καὶ ὁ πλοῦτος τοῦ Θεοῦ δὲν ἐξαντλεῖται 
οὔ   τε κἂν μειώνεται.

Ὁ ἥλιος δισεκατομμύρια χρόνια λάμπει 
στὸν οὐρανὸ καὶ φωτίζει τὴ γῆ μας, τὴ θερ-
μαίνει καὶ τὴ ζωογονεῖ. Σὲ δισεκατομμύ-
ρια ἀνθρώπους δίνει τὸ φῶς καὶ κρατᾶ τὴ 
ζωὴ ἐπάνω στὴ γῆ, χωρὶς οἱ ἀκτίνες του 
νὰ χάνουν κάτι ἀπὸ τὴ λάμψη τους καὶ τὴ 
ζωογόνα θερμότητά τους. Ὅμως ὁ ἥλιος 
σταδιακὰ ἐξαντλεῖται, τὰ καύσιμά του μει-
ώνονται, καὶ κάποτε – ἔστω σὲ πολὺ με-
γάλο βάθος χρόνου – θὰ ἐξαντληθεῖ τελεί-
ως, θὰ συρρικνωθεῖ καὶ θὰ σβήσει.

Ὁ ἥλιος ὅμως τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ δὲν 
θὰ σβήσει πότε! Θὰ λάμπει πάντοτε καὶ 
θὰ λάμπει ὁλοένα περισσότερο ὅσο ὁ 
χρόνος θὰ περνᾶ, διότι νέες ἐκδηλώσεις 
της θὰ φανερώνονται στὸν κόσμο καὶ πε-
ρισσότεροι ἄνθρωποι θὰ ἀπολαμβάνουν 
τὶς ζωογόνες ἀκτίνες της, χωρὶς αὐτὲς νὰ 
ἐξασθενοῦν, χωρὶς ποτὲ νὰ μειώνονται. 
Ὅσοι ἄνθρωποι καὶ ἂν ζητήσουν νὰ πλη-
σιάσουν τὸν Κύριο, Ἐκεῖνος θὰ τοὺς γνω-
ρίζει ὅλους «κατ’ ὄνομα», τὸν καθένα χω-
ριστὰ σὰν νὰ μὴν ὑπῆρχε ἄλλος. Ὅσοι 
ἁμαρτωλοὶ καὶ ἂν ζητοῦν ἄφεση, Αὐτὸς 
ποτὲ δὲν θὰ κουρασθεῖ νὰ δίνει. Καὶ ἂν 

ὅλοι οἱ ἄνθρωποι ποὺ πέρασαν, περνοῦν 
καὶ θὰ περάσουν ἀπὸ τὴ γῆ, θελήσουν νὰ 
συμμετάσχουν στὸ δεῖπνο τῆς Βασιλείας 
Του, γιὰ ὅλους θὰ ὑπάρχει θέση καὶ θὰ 
μένει ἀκόμη τόπος γιὰ ἄλλους, «καὶ ἔτι τό-
πος ἐστί» (Λουκ. ιδ΄ 22).

Ὁ πλοῦτος τοῦ Χριστοῦ! Φάνηκε τόσο 
καθαρὰ ὅταν μὲ πέντε ψωμιὰ καὶ δύο ψά -
ρια χόρτασε πέντε χιλιάδες ἄνδρες καὶ 
ἐπιπλέον τὶς γυναῖκες καὶ τὰ παιδιά. Ἔ -
κοβε καὶ μοίραζε, ἔδινε, ἔδινε σ’ ὅλους, 
χωρὶς νὰ Τὸν ἀπασχολεῖ πόσοι εἶναι ἀκό-
μη αὐτοὶ ποὺ δὲν πῆραν καὶ χωρὶς νὰ 
ἀνησυχεῖ μήπως στὸ τέλος κάποιοι δὲν 
πάρουν. Καὶ στὸ τέλος περίσσεψαν πολὺ 
περισσότερα ἀγαθὰ ἀπ’ ὅσα ὑπῆρχαν 
στὴν ἀρχή! Δώδεκα κοφίνια γεμάτα!  

Ποιὸς ἄλλος μπορεῖ ἔτσι ἁπλόχερα καὶ 
ἀνεξάντλητα νὰ δίνει; Ποιὸς ἄλλος μπο-
ρεῖ ὄχι μόνο νὰ τρέφει τὰ σώματα, ἀλλὰ 
νὰ χορταίνει τὶς ἀνήσυχες καὶ ἀπαιτητικὲς 
ψυχὲς τῶν ἀνθρώπων καὶ νὰ ἱκανοποι-
εῖ ὅλους τοὺς βαθύτατους καὶ ἀσίγαστους 
πόθους τους γιὰ φῶς, γιὰ χαρά, γιὰ εἰρή-
νη, γιὰ ἀλήθεια, γιὰ ζωή;

Μόνο Αὐτὸς ποὺ εἶναι ὁ Ἴδιος τὸ φῶς 
τὸ ἀληθινό, ἡ ἀναφαίρετη χαρά, ἡ ἀδια -
τάρακτη εἰρήνη, ἡ ἀπόλυτη ἀλήθεια, ἡ αἰ-
ώνια ζωή. Ὅσοι σὲ κάποιο βαθμὸ ζοῦν 
τὸ μεγαλεῖο τῶν δωρεῶν τοῦ Θεοῦ, ποὺ 
ὑπερβαίνουν «πάντα νοῦν» καὶ εἶναι ἀν-
εξιχνίαστες, θεωροῦν πὼς ὅλα τὰ ἄλλα, 
τὰ ἀνθρώπινα, τὰ γήινα, τὰ ἐφήμερα, εἶ-
ναι μικρὰ καὶ ἀσήμαντα. Γι’ αὐτὸ καὶ τὰ 
πω λοῦν, γιὰ νὰ ἀγοράσουν τὸν πολύτιμο 
μαργαρίτη, τὸν δωρεοδότη Κύριο Ἰησοῦ 
Χριστό. Γιὰ τὸν Χριστό, γράφει ὁ ἀπόστο-
λος Παῦλος, «τὰ πάντα ἐζημιώθην, καὶ 
ἡγοῦμαι σκύβαλα εἶναι ἵνα Χριστὸν κερ-
δήσω», ὅλα τὰ στερήθηκα καὶ τὰ θεωρῶ 
τιποτένια καὶ ἄχρηστα, προκειμένου νὰ 
κερδίσω τὸν Χριστό (Φιλιπ. γ΄ 8).

Ὁ Χριστὸς εἶναι ὁ μέγας πλοῦτος τῶν 
πιστῶν, καὶ ὅποιος ἔχει τὸν Χριστό, ἔχει 
τὸ πᾶν.
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(Β΄ Ματθαίου)

t    ῷ καιρῷ ἐκείνῳ, περιπατῶν 
ὁ ᾿Ιησοῦς παρὰ τὴν θάλασ-
σαν τῆς Γαλιλαίας εἶδε δύο 

ἀδελφούς, Σίμωνα τὸν λεγόμε-
νον Πέτρον καὶ Ἀνδρέαν τὸν ἀ-
    δελ φὸν αὐτοῦ, βάλλοντας ἀμ   φί -
βληστρον εἰς τὴν  θάλασσαν· ἦ -
σαν γὰρ ἁλιεῖς· καὶ λέγει αὐ τοῖς· 
δεῦτε ὀπίσω μου καὶ ποιή σω ὑ -
μᾶς ἁλιεῖς ἀνθρώπων. οἱ δὲ εὐ -
θέως ἀφέντες τὰ δίκτυα ἠκολού-
θησαν αὐτῷ. Καὶ προβὰς ἐ  κεῖθεν 
εἶδεν ἄλ λους δύο ἀδελφούς, ᾿Ιά-
κωβον τὸν τοῦ Ζεβεδαί ου καὶ ᾿Ιω-
άννην τὸν ἀδελφὸν αὐ  τοῦ, ἐν τῷ
πλοίῳ μετὰ Ζεβεδαίου τοῦ πα-
τρὸς αὐτῶν καταρτίζοντας τὰ 
δί κτυα αὐτῶν, καὶ ἐκάλεσεν αὐ-
τούς. οἱ δὲ εὐ θέως ἀφέντες τὸ 
πλοῖον καὶ τὸν πατέρα αὐτῶν 
ἠκολούθησαν αὐτῷ. Καὶ περιῆ-
γεν ὅλην τὴν Γαλιλαίαν ὁ ᾿Ιη-
σοῦς διδάσκων ἐν ταῖς συναγω-
γαῖς αὐτῶν καὶ κηρύσσων τὸ εὐ-
αγγέλιον τῆς βασι λείας καὶ θε-
ραπεύων πᾶσαν νόσον καὶ πᾶ-
σαν μαλακίαν ἐν τῷ λαῷ.

7 �Λ7Σ7
+Ω6 Π9Ω+Ω6 :'Θ7+Ω6

1. «<λιεῖς ἀνθρώπων»
Ἑορτάσαμε τὴν περασμένη Κυριακὴ τὴ Σύναξη 

τῶν Δώδεκα Ἀποστόλων, οἱ ὁποῖοι μὲ τὴ Χάρη 
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἀναμόρφωσαν ὅ   λη τὴν 
οἰκουμένη. Σήμερα τὸ ἱερὸ  Εὐαγγέλιο μᾶς ἐξιστο-
ρεῖ πῶς κάλεσε ὁ Κύριος Ἰησοῦς τοὺς πρώτους 
ἀπ’ αὐτούς. Τοὺς βρῆκε νὰ ψαρεύουν στὴ θά-
λασσα τῆς Γαλιλαίας καὶ τοὺς εἶ  πε: «Δεῦτε ὀπίσω 
μου καὶ ποιήσω ὑμᾶς ἁλιεῖς ἀνθρώπων». Ἀκο-
λουθῆστε με, καὶ θὰ σᾶς κάνω ψαράδες ἀνθρώ-
πων, ἱκανοὺς νὰ ψαρεύ ετε μὲ τὰ πνευματικὰ δί-
χτυα τοῦ κηρύγματος ἀνθρώπους γιὰ τὴ Βασι-
λεία τῶν οὐρανῶν.

Εἶναι ἀξιοσημείωτο ὅτι ὁ Κύριος χρησιμοποιεῖ 
τὴν εἰκόνα τοῦ ψαρέματος, μιὰ τόσο οἰκεία εἰκό-
να στοὺς μαθητές Του, προκειμένου νὰ περιγρά-
ψει τὸ ἔργο ποὺ ἐπρόκειτο νὰ τοὺς ἀναθέσει. 
Ὡς ἔμπειροι ψαράδες ἐκεῖνοι, γνώριζαν πότε καὶ 
πῶς νὰ ἁπλώνουν τὰ δίχτυα, νὰ τὰ μαζεύουν, νὰ 
τὰ ἐπιδιορθώνουν... Ἤξεραν καλὰ ἐπίσης ὅτι τὸ 
ψάρεμα θέλει πολλὴ ὑπομονή...!

Ὅσοι ἀσχολοῦνται μὲ τὸ ἔργο τῆς ἱεραποστο-
λῆς, πρωτίστως οἱ ἐπίσκοποι καὶ οἱ ἱερεῖς, ἀλλὰ 
καὶ οἱ θεολόγοι, καὶ κάθε πιστὸς ποὺ ἐνδιαφέρεται 
γιὰ τὴ σωτηρία τῶν ἀδελφῶν του, γνωρίζουν ὅτι 
ὅλα τὰ παραπάνω ἰσχύουν κατὰ κάποιον τρόπο 
καὶ στὴν πνευματικὴ ἁλιεία. Στὴν ἱεραποστολή, 
στὴν καθοδήγηση ψυχῶν, χρειάζεται  ὑπομονή. 
Θὰ μιλήσεις γιὰ τὴν πίστη, τὴν  ἀλήθεια, τὸν Χρι-
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στό. Δὲν θὰ σ’ ἀκούσουν ὅλοι. Οὔτε θὰ σὲ ἀκούσουν ἀμέσως. Δὲν  πρέ πει ὅμως νὰ 
ἀπογοητευθεῖς. Θὰ συμ βουλεύ σεις τὸ παιδί σου, τοὺς οἰ  κείους σου. Μὲ διάκριση καὶ 
ὑπομονή. Μὲ ἄλ λο τρόπο στὸν ἕνα, μὲ ἄλλο στὸν ἄλλο. Πάντοτε μὲ πόθο ἱερὸ νὰ ὁδη-
γήσεις τὴν κάθε ψυχὴ στὴ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ.

  
2. �λοπρόθυμη ὑπακοὴ

Ἰδιαίτερη ἐντύπωση προκαλεῖ ἡ ὁλο-
πρόθυμη ἀνταπόκριση τῶν ἁπλῶν ψα-
ράδων στὸ κάλεσμα τοῦ Κυρίου. Ὁ ἱε   -
ρὸς Εὐαγγελιστὴς τονίζει μὲ  ἔμφαση ὅτι 
ἀνταποκρίθηκαν ἀμέσως στὴν πρόσ-
κληση τοῦ Χριστοῦ:  «Εὐθέως ἀ φέν τες 
τὰ δίκτυα ἠκολούθησαν αὐτῷ». Δὲν εἶ   -
παν: «Κύριε, ἄφησέ μας νὰ τελειώσου-
με πρῶτα τὶς δουλειές μας. Θὰ τακτο-
ποιήσουμε πρῶτα τὶς οἰκογενειακὲς  καὶ 

ἐπαγγελματικές μας ἐκκρεμότητες, κι ἔπειτα θὰ Σὲ ἀκολουθήσουμε...». Ὄ   χι. Δὲν ἀνέ-
βαλαν καθόλου. «Εὐθέως» ἄφησαν τὰ δίχτυα τους καὶ ἀκολούθησαν τὸν Κύριο. 

«Τοιαύτην ὁ Χριστὸς ὑπακοὴν ζητεῖ παρ’ ἡμῶν», λέει ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος. Τέτοια 
εἶναι ἡ ὑπακοὴ ποὺ θέλει κι ἀπὸ μᾶς ὁ Χριστός. Ὅταν μᾶς ζητάει νὰ ἀπαρνηθοῦμε 
κάποιο πάθος ἢ ἀδυναμία μας... Ὅταν μᾶς καλεῖ νὰ ἀναλάβουμε κάποιο ἱερὸ ἔργο... 
Ὅταν μᾶς μιλάει μέσα ἀπὸ τὶς σελίδες τῆς Ἁγίας Γραφῆς, ἑνὸς πνευματικοῦ βιβλίου...  
Ἂς μὴν ἀναβάλλουμε! Ὅλα τὰ ἄλλα ἔργα ἂς ἔρθουν δεύτερα. Προηγεῖται τὸ πρῶτο καὶ 
σπουδαιότερο ἔργο: νὰ ὑπακούσουμε στὴ φωνὴ τοῦ Κυρίου.

3. B δύναμη τῶν θαυμάτων 
Ἔτσι ὁ Κύριος Ἰησοῦς ξεκίνησε νὰ πε ριοδεύει σὲ ὅλη τὴ Γαλιλαία.  Κήρυττε καὶ θαυ-

ματουργοῦσε. Τὸ  χαρμόσυνο ἄγ γελμα τῆς πνευματικῆς βασιλείας Του συνοδευόταν 
ἀπὸ τὰ θαυμαστὰ ἔργα τῆς ἀγάπης Του. Ὅπου  πήγαινε, θεράπευ ε κάθε εἴδους ἀσθέ-
νεια καὶ μὲ τὰ ἐκπληκτικὰ αὐτὰ θαύματα ποὺ ἐπιτελοῦσε ἐπιβεβαίωνε τὴν ἀλήθεια 
αὐτῶν ποὺ δίδασκε.  

Πολλὰ θαύματα γίνονται μέσα στὴν Ἐκκλησία μὲ τὴ Χάρη τοῦ Θεοῦ, προκειμένου 
νὰ ἐνισχυθεῖ ἡ πίστη αὐτῶν ποὺ ἀμφιταλαντεύονται ἢ νὰ ἑλκυσθοῦν κάποιες καλο-
διάθετες ψυχὲς ἀπίστων. Καὶ στὸ βίο τῆς ἁγίας μεγαλομάρτυρος Κυριακῆς, ποὺ ἑορ-
τάζει σήμερα, ἀναφέρονται καταπληκτικὰ θαύματα. Τί φοβερὴ ἐντύπωση προκάλεσε 
τὸ γεγονὸς ὅτι γκρεμίστηκαν τὰ εἴδωλα μὲ μόνη τὴν προσευχὴ τῆς Ἁγίας...! Ἀλλὰ καὶ 
τὸ ὅτι διαφυλάχθηκε σώα καὶ ἀβλαβὴς μέσα στὸ καμίνι τῆς φωτιᾶς ἢ ὅταν ἐξαπέλυ-
σαν ἐν αντίον της ἄγρια λιοντάρια...! Ὅλα αὐτὰ ἔγιναν ἀφορμὴ πολλοὶ εἰδωλολάτρες 
νὰ ἀσπασθοῦν τὴ χριστιανικὴ πίστη.

Θαύματα ὅμως δὲν ἀναφέρονται μό νο στὴν ἐποχὴ τοῦ Εὐαγγελίου ἢ στοὺς βίους 
Ἁγίων τῶν περασμένων αἰώνων. Θαύματα γίνονται καὶ σήμερα. Ἀρκεῖ νὰ ἔχουμε πί-
στη καὶ ταπείνωση γιὰ νὰ τὰ διακρίνουμε καὶ νὰ δοξάζουμε τὸν φιλάνθρωπο Θεό, ποὺ 
συνεχίζει νὰ φανερώνει τὴν ἀγάπη Του μέσα ἀπὸ τὶς γνωστὲς καὶ ἄγνωστες σ’ ἐμᾶς 
ἄπειρες καὶ θαυμαστὲς εὐεργεσίες Του. 



12. Dκθρόνισε δυνάστες
καὶ ὕψωσε ταπεινοὺς

Ο ταν ἡ Παρθένος δοξολογοῦσε τὸν 
Θεὸ μὲ τὴν ὠδή της, εἶχε ἤδη στὰ 
σπλάχ  να της τὴν ἐνυπόστατη Σο-

φία τοῦ Θεοῦ, τὸν Κύριο Ἰησοῦ. Διότι ἡ 
Παναγία συνέλαβε εὐθὺς ἀμέσως μό-
λις ὁ ἀρχάγγελος τῆς ἀνακοίνωσε τὴν 
οὐράνια εἴδηση, καὶ αὐτὴ ἀπάντησε 
«ἰδοὺ ἡ δούλη Κυρίου· γένοιτό μοι κατὰ 
τὸ ρῆμά σου» (Λουκ. α΄ 38). Ἔχοντας 
λοιπὸν στὴν ἄχραντη κοιλία της Αὐτὸν 
ποὺ εἶναι ἡ Σοφία, τὸν Υἱὸ καὶ Λόγο τοῦ 
Θεοῦ, ἦταν πολὺ φυσικὸ νὰ χρησιμο-
ποιεῖ, χωρὶς νὰ τὸ ἐπιδιώκει, καὶ σχή-
ματα ρητορικὰ στὴν ὠδή της καὶ δύνα-
μη καὶ ὡραιότητα λόγου. 

Αὐτὰ ἀκριβῶς βλέπουμε στὸ λόγο 
της «καθεῖλε δυνάστας ἀπὸ θρόνων 
καὶ ὕψωσε ταπεινούς, πεινῶντας ἐνέ-
πλησεν ἀγαθῶν καὶ πλουτοῦντας ἐξα-
πέστειλε κενούς» (Λουκ. α΄ 52-53). Ἔ-
       χουμε ἐδῶ «τὸ καλούμενον ἀντίθετον 
σχῆμα, τὸ ὁποῖον προξενεῖ εἰς τὸν λό-
γον δύναμιν καὶ ταυτοχρόνως πολλὴν 
ὡραιότητα». Διότι τὸ «καθεῖλεν» εἶναι 
ἀν   τίθετον τοῦ «ὕψωσε»· καὶ τὸ «δυνά-
στας ἀπὸ θρόνων» ἀντίθετον τοῦ «τα-
πεινούς» (ὅσιος Νικόδημος Ἁγιορεί-
της). 

Τὰ λόγια αὐτὰ τῆς Θεοτόκου εἶναι 
ὅ    μοια μὲ ἐκεῖνα τῆς ὠδῆς τῆς ἁγίας Ἄν  -
νας, μητέρας τοῦ προφήτη  Σαμουήλ, ἡ 
ὁποία δοξάζοντας τὸν Θεὸ εἶπε: «Κύρι-
ος πτωχίζει καὶ πλουτίζει, ταπεινοῖ καὶ 
ἀνυψοῖ» (Α΄ Βασ. β΄ 7). Προπαντὸς 
ὅ    μως εἶναι ὅμοια μὲ τὰ λόγια τοῦ σο-
φοῦ Σειράχ: «Θρόνους ἀρχόντων κα-

θεῖλεν ὁ Κύριος καὶ ἐκάθισε πραεῖς ἀντ’ 
αὐτῶν» (Σ. Σειρ. ι΄ 14).

«Δυνάσται», τοὺς ὁποίους ἐκθρόνι-
σε ὁ Κύριος, εἶναι οἱ ἰσχυροὶ καὶ βίαιοι 
καταπιεστές. Κατὰ τὸν ἱερὸ Θεοφύλα-
κτο «δυνάστας» πρέπει νά ἐννοήσου-
με «τοὺς δαίμονας», ποὺ κατατυραν-
νοῦσαν καὶ κατέθλιβαν τοὺς ἀνθρώ-
πους, «καὶ θρόνους εἶχον τὰς ἀνθρω-
πίνας ψυχὰς» ἀναπαυόμενοι σ’ αὐτές1. 
Ἄλλωστε ὁ ἀπόστολος Πέτρος εἶπε 
πρὸς τὸν Κορνήλιο καὶ σ’ ὅλους τοὺς 
παρόντες: Γνωρίζετε τὸ γεγονὸς ποὺ 
κηρύχθηκε σ’ ὅλη τὴν Ἰουδαία (...) τὸν 
Ἰησοῦ ἀπὸ τὴ Ναζαρέτ, ὁ Ὁποῖος περι-
όδευε εὐεργετώντας καὶ θεραπεύοντας 
ὅλους «τοὺς καταδυναστευομένους ὑ     -
πὸ τοῦ διαβόλου» (Πράξ. ι΄ 37-38). Ὁ 
Κύριος Ἰησοῦς λοιπὸν  ἐκθρόνισε τοὺς 
τυράννους τῆς ἀνθρωπότητος καὶ ὕ         -
ψωσε αὐτοὺς ποὺ ταπείνωνε ὁ διά βο -
λος, ἀναγεννώντας τους μὲ τὴ Χάρη 
τοῦ ἁγίου Βαπτίσματος καὶ καθιστών-
τας τους μέλη τῆς Ἐκκλησίας Του καὶ 
κατὰ χάριν υἱούς Του.

«Δυνάστας» μποροῦμε νὰ ἐννοή-
σουμε, κατὰ τὸν Θεοφύλακτο, καὶ τοὺς 
 Φαρισαίους, ἐπειδὴ ἅρπαζαν ὡς δυ-
νάστες καὶ τύραννοι μὲ τοὺς Γραμμα-
τεῖς καὶ τοὺς νομοδιδασκάλους «τὰ τῶν 
πτωχῶν». Καὶ ἐνῶ κάθονταν σὲ θρό-
νους «ὡς διδάσκαλοι», ὁ Κύριος τοὺς 
καθήρεσε, καὶ «ὕψωσε ταπεινοὺς τοὺς 
ἀνθρώπους» ποὺ ταπείνωσε ἡ ἁμαρ-
τία· ἢ ὕψωσε τὰ ἔθνη χαρίζοντάς τους 
τὴν υἱοθεσία2. Ἄλλωστε ὁ Κύριος εἶπε 
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ὅτι οἱ νομοδιδάσκαλοι καὶ οἱ Φαρισαῖοι 
«ἐπὶ τῆς Μωσέως καθέδρας (=θρόνου) 
ἐκάθισαν» καὶ ἐκμεταλλευόμενοι τὸ ἀξί-
ωμα καὶ τὴ θέση τους κατέτρωγαν τὰ 
σπίτια καὶ τὴν περιουσία τῶν χηρῶν 
(βλ. Ματθ. κγ΄ [23] 2, 13). Τὴν καθαί-
ρεση τῶν Ἰουδαίων ἀρχόντων ποὺ δὲν 
πίστεψαν στὸν Δεσπότη Χριστό, καὶ 
τὴν τιμητικὴ ὕψωση τῶν ἐθνῶν ποὺ πί-
στεψαν σ’ Αὐτὸν βεβαιώνει καὶ ἡ Ἀπο-
κάλυψις, ὅπου γράφεται: Ὁ Χριστὸς 
«ἐποίησεν ἡμᾶς βασιλείαν, ἱερεῖς τῷ 
Θεῷ καὶ πατρὶ αὐτοῦ» (Ἀποκ. α΄ 6).

Ἡ Θεοτόκος λοιπὸν μὲ τὴ φράση «κα   -
θεῖλε δυνάστας ἀπὸ θρόνων καὶ ὕψω-
σε ταπεινοὺς» διακήρυξε μὲ τρόπο λα-
κωνικό, γράφει ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ 
Θαυματουργός, «τὴν τῶν Ἰουδαίων ἐκ -
βολὴν καὶ τὴν τῶν ἐθνῶν εἰσαγωγήν»3.  

Μποροῦμε ὅμως νὰ ἐννοήσουμε τὰ  
ἀνωτέρω λόγια τῆς Μητέρας τοῦ Κυρί-
ου μας ὅτι ἔχουν ἐφαρμογὴ καὶ σ’ ὅλους 
ὅσοι ὑπερτιμοῦν τοὺς ἑαυτούς τους καὶ 
φαντάζονται ὅτι μποροῦν νὰ ἐπιτύχουν 
τὰ πάντα ἐπιβάλλοντας τὰ σχέδιά τους 
καὶ τὴ θέλησή τους. Ἀλλ’ ὁ καρδιογνώ-
στης καὶ δικαιοκρίτης Θεὸς ματαιώνει 
τὰ σχέδιά τους καὶ δικαιώνει ἐκείνους 
ποὺ οἱ ἰσχυροὶ καταδυνάστευαν ἢ ἐπι-
χειροῦν νὰ καταδυναστεύσουν.

Εἶναι χαρακτηριστικὴ ἡ εἰκόνα ποὺ 
χρη   σιμοποιεῖ ὁ προφήτης Δανιὴλ ἑρμη-
νεύοντας τὸ ὄνειρο τοῦ Ναβουχοδονό-
σορος. Προφητεύει τὴν κατακρήμνιση 
τῶν τεσσάρων μοναρχιῶν καὶ τὴν ἀνύ-
ψωση τῶν ταπεινῶν μαθητῶν τοῦ Χρι-
στοῦ. Ἕνα μικρὸ κομμάτι λίθου ἀποκό-
πηκε ἀπὸ τὸ ὄρος χωρὶς  ἀνθρώπινη 
ἐπέμβαση καὶ κατρακυλώντας ἔγινε «ὄ   -
ρος μέγα», ὄρος τεράστιο, καὶ γέμισε ὁ  -
λόκληρη τὴ γῆ! (Δαν. β΄ 35). Οἱ δυνάστες 
καὶ τύραννοι τῆς γῆς  ἐκθρονίσθηκαν, 
καὶ οἱ ταπεινοὶ ἀνυψώθηκαν. Ἔτσι ἡ νέα 

βασιλεία τοῦ Χριστοῦ ὑψώθηκε, κυρι-
άρχησε στὸν τετραπέρατο κόσμο καὶ θὰ 
ὑπάρχει πάντοτε στοὺς ἀτελεύτητους 
αἰῶνες τῶν αἰώνων (βλ. Δαν. β΄ 44).

Ὅσοι βαπτισθήκαμε στὸ ὄνομα τῆς 
Ἁγίας Τριάδος πρέπει νὰ  εὐγνωμονοῦμε 
καὶ νὰ δοξάζουμε συνεχῶς τὸν τρισάγιο 
Θεό, διότι, ὅπως γράφει ὁ ὅσιος Διάδο-
χος Φωτικῆς, πρὶν ἀπὸ τὸ ἅγιο Βάπτι-
σμα ἡ θεία Χάρις προτρέπει τὴν ψυχὴ 
«πρὸς τὰ καλὰ» ἀπ’ ἔξω, ὁ δὲ σατανᾶς 
φωλιάζει στὰ βάθη τῆς ψυχῆς προσ-
πα θώντας νὰ ἀποκλείσει ὅλους τοὺς 
πρὸς τὰ καλὰ δρόμους τοῦ νοῦ. Ἀπὸ τὴ 
στιγμὴ ὅμως ποὺ βαπτιζόμαστε, ὁ δαί-
μονας φεύγει ἀπὸ τὴν ψυχὴ καὶ εἰσορμᾶ 
σ’ αὐτὴν ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ4.

Εὐγνωμονώντας λοιπὸν τὸν τρισάγιο 
Θεὸ γι’ αὐτὴ τὴ δωρεά, ἂς ἀγωνιζόμαστε 
νὰ διατηροῦμε καθαρὴ τὴν καρδιά μας 
καὶ τὸ νοῦ μας ἀπὸ τὸ μίασμα τῆς ἁμαρ-
τίας μὲ τὴν προσευχή, τὴν προσ εκτικὴ 
ζωὴ καὶ τὴ συμμετοχή μας στὰ σωστικὰ 
Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας μας, ὥστε ὁ 
Κύριος νὰ ἔχει στημένο μόνιμα τὸν θρό-
νο Του στὸν ἔσω ἄνθρωπο. Ἡ καρδιά 
μας πρέπει νὰ εἶ ναι «μόνον θρόνος τῆς 
χάριτος καὶ ὄχι καὶ τῆς ἀνομίας». Ἀλίμο-
νο ἂν ἡ καρδιά μας «ἀφίνει τὸν Κτίστην 
καὶ γυρίζει εἰς τὰ κτίσματα»5.      

1. ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΥ ΑΧΡΙΔΟΣ, Ἑρμηνεία εἰς 
τὸ κατὰ Λουκᾶν, κεφ. 1, PG 123, 712D.

2. ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΥ ΑΧΡΙΔΟΣ, ὅ.π., PG 
123, 712D.

3. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ, Εἰς τὸν 
Εὐαγγελισμὸν τῆς Θεοτόκου... Λόγ. Β΄, PG 10, 
1168BC. 

4. ΔΙΑΔΟΧΟΥ ΦΩΤΙΚΗΣ, Τὰ ἑκατὸν γνω-
στικὰ κεφάλαια (κείμενον - μετάφρασις - σχόλια) 
μοναχοῦ Θεοκλήτου Διονυσιάτου, Ἅγ. Ὄρος - 
Θεσσαλονίκη 1977, σελ. 167.

5. ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ, Κῆπος Χαρί-
των, σελ. 224.



Στ�  συγκρούσεις 
μὲ τοὺς ἄλλους

Π ολλὲς φορὲς στὴν καθημερινή μας 
ζωὴ συμβαίνει νὰ δημιουργεῖται 
δυσ κολία στὶς σχέσεις μας μὲ τοὺς 

ἄλλους: μέσα στὴν οἰκογένεια, στὴ δου-
λειά, στὴν ἀγορά, ὁπουδήποτε. Γιὰ πα-
ράδειγμα μπορεῖ ν᾿ ἀκούσουμε λόγια 
ποὺ θὰ μᾶς πικράνουν, μπορεῖ νὰ μᾶς 
ζητηθεῖ νὰ κάνουμε δουλειὲς ποὺ μᾶς 
δυσκολεύουν, ἢ μπορεῖ κάποιοι νὰ μᾶς 
παραγκωνίσουν καὶ νὰ μᾶς ἀδικήσουν. 
Ἐκεῖνες τὶς ὧρες δοκιμάζει ἡ ψυχή μας 
πειρασμὸ νὰ μιλήσει μὲ θυμό, νὰ διεκδι-
κήσει μὲ ἔνταση τὸ δίκιο της…

Μιὰ τέτοια ἀντίδραση ὅμως εἶναι λαν-
θασμένη. Καὶ ὄχι μόνο δὲν λύνει ἀλλὰ 
ἐ    πιδεινώνει τὸ πρόβλημα. Ἀντίθετα, σ’ 
αὐ   τὲς ἀκριβῶς τὶς περιστάσεις εἶναι ὥρα 
νὰ θυμηθοῦμε τὶς παραγγελίες τοῦ Ἁγίου 
Πνεύματος: «μηδένα βλασφημεῖν, ἀμά-
χους εἶναι, ἐπιεικεῖς, πᾶσαν ἐνδεικνυ-
μένους πρᾳότητα πρὸς πάντας ἀνθρώ-
πους» (Τίτ. γ´ 2· πρβλ. Α´ Τιμ. Ϛ´ 11, Β´ 
Τιμ. β´ 24-25)· οἱ πιστοὶ νὰ μὴν κακολο-
γοῦν κανένα, νὰ μὴ μάχονται καὶ φιλονι-
κοῦν, νὰ εἶναι ἐπιεικεῖς καὶ ὑποχωρητικοί, 
νὰ ἐπιδεικνύουν κάθε πραότητα σ᾿ ὅλους 
ἀνεξαιρέτως τοὺς ἀνθρώπους.

Μά, θὰ πεῖ κανείς, ἂν εἶμαι  πάντοτε 
πρά ος καὶ ὑποχωρῶ συνέχεια ἐγώ, δὲν 

θὰ βρίσκω ποτὲ τὸ δίκιο μου καὶ θὰ μὲ 
ἐκμεταλλεύονται οἱ ἄλλοι. Ἐνῶ μιὰ ὀργι-
σμένη ἀπάντηση βάζει φρένο στὴν αὐθά-
δεια καὶ αὐθαιρεσία τῶν ἄλλων.

Εἶναι ὅμως ἔτσι; Ὄχι βέβαια, διότι, ὅταν 
ὑποκύψει κανεὶς στὸ πάθος, ὄχι μόνο δὲν 
βάζει φρένο στὴν αὐθάδεια τῶν ἄλλων, 
ἀλλὰ καὶ τὴν αὐξάνει. Ὁ ἐγωισμός τους θί-
γεται καὶ κάθε προσπάθεια γιὰ συνεννόη-
ση ναυαγεῖ. Ἀντιδρώντας ἐμπαθῶς καν είς, 
καὶ ὁ ἴδιος ἐκτίθεται ἀλλὰ καὶ τοὺς συναν-
θρώπους του ἀδικεῖ, διότι τοὺς πληγώνει, 
τοὺς πικραίνει, καὶ γίνεται ὁ ἴδιος ἀντιπα-
θητικὸς καὶ ἀπλησίαστος. Ὅταν μάλιστα 
χρονίζουν οἱ φιλονικίες καὶ ἀντιπαραθέ-
σεις, τότε διαλύονται καὶ φιλίες καὶ συζυγί-
ες καὶ δημιουργεῖται ἔχθρα καὶ μνησικακία 
– γιὰ νὰ μὴν ποῦμε ὅτι ἀπὸ τέτοιες ἐντά-
σεις φθάνουν κάποιοι καὶ στὸ ἔγκλημα.

Ἀλλὰ τὸ κακὸ δὲν σταματάει μέχρις ἐ  -
δῶ. Διότι καὶ τὸν Θεὸ χάνει ὁ  φιλόνικος, 
ἀφοῦ μολύνεται ἀπὸ τὸ πάθος τοῦ θυ-
μοῦ. Kαὶ βέβαια σὲ τέτοια καρδιὰ δὲν κα-
τοικεῖ τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ, τὸ Ὁποῖο εἶ -
ναι Πνεῦμα εἰρήνης καὶ πραότητος. Σὲ τα-
ραγμένη καρ    διὰ στήνει τὸν θρόνο του ὁ 
σατανὰς καὶ χορεύει τὸν δικό του χορὸ 
καὶ διασκεδάζει βλέποντας τὴν ψυχὴ νὰ 
ταλαιπωρεῖται ἀπὸ τὴν  ἐμπάθειά της· καὶ 
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δὲν χορταίνει νὰ τῆς δίνει νέες ἀφορμές, 
γιὰ νὰ ταράζεται ὅλο καὶ περισσότερο.

Ἀξίζει τὸν κόπο νὰ πάθει τέτοια ζημιὰ ἡ 
ἀθάνατη ψυχή μας, προκειμένου νὰ διεκ-
δικήσουμε κάποια δικαιώματά μας ἢ νὰ 
περισώσουμε τὴν κακῶς νοούμενη ἀξιο-
πρέπειά μας; Καλύτερα νὰ παραιτηθοῦμε 
ἀπὸ τέτοια δικαιώματα. Ἂς ζημιωθοῦμε 
στὰ ἄλλα, ὄχι στὴν εἰρήνη καὶ καθαρό-
τητα τῆς ψυχῆς μας. Ἀνάμεσα στὶς δύο 
ζημιὲς ἂς προτιμήσουμε τὴ μικρότερη, 
ἡ ὁποία γιὰ τὴν ἀκρίβεια εἶναι ἀσυγκρί-
τως μικρότερη. Ἀλλὰ κι ἂν εἶναι κάτι γιὰ 
τὸ ὁποῖο πρέπει ὁπωσδήποτε νὰ ἐπιμεί-
νουμε, μποροῦμε νὰ μιλήσουμε μὲ σταθε-
ρότητα ἀκόμη καὶ μὲ αὐστηρότητα, χωρὶς 
ὅμως θυμό, χωρὶς νὰ χάσουμε τὸν ἔλεγ-
χο τοῦ ἑαυτοῦ μας – «ὀργίζεσθε καὶ μὴ 
ἁμαρτάνετε», λέει ὁ ἀπόστολος Παῦλος 
(Ἐφ. δ´ 26 [= Ψαλ. δ´ 5]).

Εἴμαστε χριστιανοί. Ἀγωνιζόμαστε νὰ 
ζοῦμε σύμφωνα μὲ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ. 
Τὸ λέμε καὶ τὸ πιστεύουμε. Ὁ Θεὸς ὅμως 
μᾶς ἀγάπησε ἐνῶ ἤμασταν περιφρονητὲς 
τοῦ Νόμου Του καὶ ἐχθροί Του. Ἔστειλε 
τὸν Υἱό Του, ὁ Ὁποῖος ἔγινε ἄνθρωπος 
καὶ ἔπαθε μὲ τὴ θέλησή Του γιὰ τὴ σω-
τηρία μας «ὑμῖν ὑπολιμπάνων ὑπογραμ-
μόν», ἀφήνοντας σὲ μᾶς παράδειγμα γιὰ 
ν᾿ ἀκολουθήσουμε τὰ ἴχνη Του: «Λοιδο-
ρούμενος οὐκ ἀντελοιδόρει, πάσχων οὐκ 
ἠπείλει, παρεδίδου δὲ τῷ κρίνοντι δικαί-

ως»· ἐνῶ Τὸν ἔβριζαν δὲν ἀνταπέδιδε τὶς 
βρισιές· ἐνῶ ὑπέφερε ἄδικα, δὲν φοβέ-
ριζε μὲ ἐκδικητικὲς ἀπειλὲς ἐκείνους ποὺ 
Τὸν ἀδικοῦσαν, ἀλλὰ ἀνέθετε τὸν Ἑαυτό 
του στὸν Θεὸ Πατέρα, ποὺ πάντοτε κάνει 
δίκαιη κρίση (Α´ Πέτρ. β´ 21, 23).

Οἱ πιστοὶ ἑπομένως ὀφείλουμε νὰ ζοῦ -
με σύμφωνα μὲ τὸ ἅγιο παράδειγμα τοῦ 
Κυρίου, νὰ δείχνουμε ἀγάπη στὸν πλη-
σίον, ὑπομονὴ καὶ πραότητα. Ὅταν πα-
ραφέρεται ὁ ἄλλος καὶ μᾶς προσβάλλει, 
τότε νὰ συγκρατηθοῦμε. Νὰ συγχωρέ-
σουμε. Νὰ προσευχηθοῦμε, νὰ ζητήσου-
με τὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ. Ἔτσι, σιγά-σιγά, 
μὲ τὴ χάρη Του θὰ μάθουμε νὰ ἀντιμετω-
πίζουμε μὲ πραότητα τέτοιες περιστάσεις, 
νὰ σωπαίνουμε· ἢ νὰ μιλᾶμε ὅπως πρέ-
πει. Καὶ τελικὰ αὐτὲς οἱ δύσκολες ὧρες θὰ 
γίνονται ἀφορμὲς ἐξαγιασμοῦ τῆς ψυχῆς 
μας. Ἀλλὰ καὶ τὸν πλησίον μας θὰ ὠφε-
λοῦμε, διότι ὁ πράος κατὰ κανόνα ἀφο-
πλίζει τὸν ἀντιδιατιθέμενο, τὸν μαλακώνει 
καὶ κερδίζει τὴ συμπάθειά του…

Ἂς δοῦμε τὶς συγκρούσεις μας μὲ τοὺς 
ἄλλους πιὸ πνευματικά. Τέτοια θεώρη-
ση βέβαια εἶναι δύσκολη στὴν ἐφαρμογή 
της, ἔχει κόπο. Ἀλλὰ εἶναι ὑπέροχη! Φέρ-
νει εἰρήνη στὶς ψυχές, κάνει τὸν ἄνθρωπο 
πραγματικὸ παιδὶ τοῦ Θεοῦ. Ὅπως τὸ βε-
βαίωσε ὁ ἴδιος ὁ Χριστός μας: «Μακάριοι 
οἱ εἰρηνοποιοί, ὅτι αὐτοὶ υἱοὶ Θεοῦ κληθή-
σονται» (Ματθ. ε΄ 9)!

Ἡ Ὀρθόδοξη Λατρεία εἶναι θησαυρὸς ἀνεκτίμητος, καὶ μά-
λιστα τὸ κέντρο τῆς Λατρείας μας, ἡ θεία καὶ ἱερὴ Λειτουργία, 
ἡ ὁποία διδάσκει, ἐμπνέει καὶ ἀνυψώνει σὲ ἀγγελικοὺς ὁρί-
ζοντες. Γιὰ νὰ γευθεῖ ὅμως ὁ πιστὸς τὶς μεγάλες δωρεές της, 
εἶναι ἀπαραίτητο μὲ φόβο Θεοῦ καὶ εὐλάβεια νὰ συμμετέχει σ’ 
αὐτὴν καὶ νὰ κατανοεῖ τὴν ἔννοια τῶν ὕμνων καὶ τῶν εὐχῶν 
της. Τὴν ἀνάγκη καὶ τὸ σκοπὸ αὐτὸ ἐξυπηρετεῖ τὸ βιβλίο αὐτό. 
Σελίδες 217. Τιμᾶται 5  ̦.

Ἑρμηνεία
στὴ Θεία Λειτουργία

Δημητρίου Γ. ΠαναγιωτοπούλουἜκδοση δωδέκατηἜκδοση δωδέκατη



Σ  ταμάτα πιὰ τὶς εἰρωνεῖες! Ὅλο τὸν 
ἔξυπνο μᾶς κάνεις! Δὲν ἔχεις ἀφή-
σει καὶ κανέναν ποὺ νὰ μὴν ἔχεις 

κοροϊδέψει! Καὶ νομίζεις ὅτι κάνεις καὶ 
κάτι σπουδαῖο!  

Δὲν εἶναι λίγες οἱ περιπτώσεις κατὰ τὶς 
ὁποῖες συναναστρεφόμαστε μὲ ἀνθρώ-
πους ποὺ τοὺς ἀρέσει νὰ εἰρωνεύονται 
τοὺς ἄλλους· ἄλλοι γιὰ νὰ γελάσουν κι 
ἄλλοι γιὰ νὰ τονίσουν κάποιο φυσικὸ ἢ 
ἄλλο ἐλάττωμα τοῦ διπλανοῦ τους. Με-
ρικοὶ μάλιστα καμαρώνουν γιὰ τὴν ἔξυ-
πνη λεπτὴ εἰρωνεία τους ποὺ κάνει τοὺς 
ἄλλους γύρω νὰ ξεσπάσουν σὲ ἀσυγ-
κράτητα γέλια· ἀκόμη καὶ γιὰ τὸ θύμα 
τους ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ ἀντισταθεῖ στὴν 
εὑρηματικὴ λεπτὴ εἰρωνεία ποὺ δέχεται. 
Ἄλλοτε ἡ εἰρωνεία γίνεται σαρκαστική, 
δηκτική, ἀμείλικτη. Κάποτε καὶ πικρό-
χολη, καὶ σκληρή, ποὺ πληγώνει εὐαί-
σθητες ψυχές, περιθωριοποιεῖ αὐτοὺς 
ποὺ δὲν ἔχουν τὴν τέχνη νὰ ἀμύνονται, 
νὰ ἀπαντοῦν, νὰ ἐ  πιστρέφουν τὴ χλεύη. 
Καὶ δημιουργεῖ ἀποστάσεις μεγάλες, 
χά  σματα. Πῶς νὰ δώσεις θάρρος μετὰ 
σὲ κάποιον ποὺ ξέρεις ὅτι ἀπὸ ὥρα σὲ 
ὥρα περιμένει τὴν εὐκαιρία νὰ σὲ γε-
λοιοποιήσει, νὰ  σὲ ταπεινώσει, νὰ 
σὲ ἐξευτελίσει;  

Κι ἂν τολμήσεις κάποτε νὰ διαμαρτυ-
ρηθεῖς, εἰσπράττεις μιὰ σοβαροφανὴ ἢ 
ἀπαξιωτικὴ ἀπάντηση· ὁπότε ἀπογο η-
τεύεσαι καὶ σταματᾶς. Δὲν ἔχεις ὄ  ρεξη 
γιὰ τέτοιο παιχνίδι ἐντυπώσεων, γιὰ τὸ 
ποιὸς θὰ πεῖ τὴν τελευταία λέξη, τὴν πιὸ 
ἔξυπνη καὶ ἀποστομωτική. 

Τί συμβαίνει λοιπόν; Γιατί κάποιοι ἄν-
θρωποι ἔχουν τὴν τάση νὰ εἰρωνεύον-
ται; Τί φταίει;

Συχνὰ τὸ ἐλάττωμα αὐτὸ τὸ ἀντιγρά-
φει κανεὶς ἀπὸ τὸ οἰκογενειακὸ ἢ τὸ εὐ -
ρύτερο περιβάλλον στὸ ὁποῖο ζεῖ. Καὶ 
τὸ συνηθίζει σὰν κάτι  φυσικό, ὡ   ραῖο, 
ἔξυπνο. Τὸ ἐκλαμβάνει ὡς χάρισμα ἰ   -
διαίτερης εὐφυΐας. Πολλὲς φορὲς ὅμως 
πίσω ἀπὸ ἄτομα ποὺ  συνηθί  ζουν νὰ 
εἰρωνεύονται, κρύβονται  πλη γωμένοι 
ἐ       γωισμοί, παιδικὲς μειονεξί ες, συμπλέ-
γ ματα ἀξεπέραστα, προβλήματα αὐ   το-
εκτίμησης. Ἢ καὶ ἀντίθετα διάθεση ἐπι-
βολῆς καὶ κυριαρχίας. 

Παρ’ ὅλα αὐτά, ἰδιαίτερα στὶς μέρες 
μας, ἡ εἰρωνεία θεωρεῖται ἀπὸ  πολλοὺς 

χάρισμα, ἕνας εὔκο-
λος τρόπος νὰ ὑ  -
περισχύσεις, νὰ

 ἀ     ποδείξεις ὅτι εἶ -
σαι κάτι κι 

Στα� τα 
� ὰ τ�  
� ρωνεῖες!
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ἐσύ, ὅτι ξέρεις νὰ βάζεις τὸν ἄλλο στὴ 
θέση του. Στὴν ἐποχή μας, κατὰ τὴν ὁ   -
ποία μᾶς ἀρέσει νὰ γελοιοποιοῦμε τὰ 
πάντα, ἡ εἰρωνεία, ὁ σαρκασμός, ἡ σά-
τιρα, σὲ ὅποια της μορφή, ἔχει μεγάλη 
πέραση. Ἰδιαίτερα στὴ δημόσια ζωή, 
ὅποιος ξέρει νὰ σαρκάζει, νὰ γελοι  ο -
ποιεῖ, θεωρεῖται σπουδαῖος καλλιτέ-
χνης,  ἀ    κριβοπληρωμένος, εὐφυής. Οἱ 
σατιρι κὲς ἐκπομπὲς ἄλ λωστε ἔχουν πο -
λὺ μεγάλη ἀκροαματικότητα καὶ θεαμα-
τικότητα. 

Καὶ σὲ διαπροσωπικὸ ἀκόμη ἐπίπε-
δο εἶναι πολλοὶ αὐτοὶ ποὺ θέλουν νὰ 
ἀκοῦν καὶ νὰ βλέπουν «χαρισματικοὺς» 
ἀνθρώπους ποὺ ξέρουν τόσο ἔξυπνα 
νὰ εἰρωνεύονται. Τοὺς ἀρέσει ἡ γελοι-
οποίηση τῶν ἄλλων. Μέχρι ὅμως ἑνὸς 
σημείου. Ὅταν τὰ πεπυρωμένα βέλη 
τῆς εἰρωνείας στραφοῦν πάνω μας, τότε 
ἀλλάζουν τὰ πράγματα. Μᾶς ἀρέσει νὰ 
κοροϊδεύουν τοὺς ἄλλους. Γελᾶμε. Τὸ 
εὐχαριστιόμαστε. Ὄχι ὅμως νὰ κοροϊ-
δεύουν κι ἐμᾶς. Τότε πληγωνόμαστε, 
ἀναστατωνόμαστε, παγώνουμε, ἀπο-
μακρυνόμαστε, φυλαγόμαστε. Καὶ κα-
ταδικάζουμε τὴν εἰρωνεία ὡς κάτι ἀπαί-
σιο καὶ σκληρό. 

Ποιὰ θέση λοιπὸν ἔχει ἡ εἰρωνεία μὲ 
βάση τὸ νόμο τοῦ Θεοῦ; Εἶναι χάρισμα 
ἢ ἐλάττωμα; Μπορεῖ κάποιος πνευμα-
τικὸς ἄνθρωπος νὰ εἰρωνεύεται καὶ νὰ 
περιπαίζει τοὺς ἄλλους μ’ ἕνα λεπτὸ 
χιοῦ μορ; 

«Μὰ τὸ κάνω γιὰ νὰ γελάσουμε», θὰ 
πεῖ κάποιος! «Γιὰ νὰ  δημιουργηθεῖ ὡ  -
ραῖο κλίμα». Ἄλλο πράγμα ὅμως εἶ ναι 
ἕνα ἀθῶο ἀστεῖο γιὰ νὰ γελάσουμε ὅλοι, 
ἕνα ἀστεῖο ποὺ δὲν ἐνοχλεῖ κανέναν, καὶ 
ἄλλο πράγμα ἕνα πείραγμα ποὺ ταπει-
νώνει, ἐξευτελίζει τὸν ἄλλον, ὁ ὁποῖος 
εἶναι εἰκόνα τοῦ Θεοῦ. Δυστυχῶς εἶναι 
πολλοὶ αὐτοὶ ποὺ δὲν μποροῦν νὰ κατα-

λάβουν ὅτι ἡ εἰρωνεία πληγώνει, γκρεμί-
ζει σχέσεις, δημιουργεῖ ἀποστάσεις. 

Γι’ αὐτὸ καὶ στὴν Ἁγία Γραφὴ καταδι-
κάζεται ἡ εἰρωνεία πολλὲς φορές. Ποιοὶ 
ἄλλωστε χλεύαζαν καὶ λοιδοροῦσαν, 
ποιοὶ ἤξεραν καλὰ τὴν τέχνη νὰ διακω-
μωδοῦν, νὰ κοροϊδεύουν; Συνήθως οἱ 
γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι. Στὸ  σημεῖο 
αὐτὸ βέβαια θὰ πεῖ κανεὶς ὅτι ἄλλο 
πράγμα εἶναι ὁ χλευασμὸς τῶν Φαρι-
σαί ων, καὶ ἄλλο πράγμα ἕνα ἁπλὸ πεί   -
ρα γμα πρὸς τὸν ἀδελφό μας. Πράγματι. 
Ὅμως μήπως δὲν εἶναι ἁπλὸ πείρα γμα 
ἀλλὰ περιφρόνηση πρὸς τὸν ἀ    δελ φό 
μας; 

Ἡ εἰρωνεία δὲν εἶναι χάρισμα. Εἶναι 
μεγάλο ἐλάττωμα. Καὶ ἔχουν εὐθύνη γι’ 
αὐτὸ ὄχι μόνο ὅσοι  εἰρωνεύονται, ἀλλὰ 
κι αὐτοὶ ποὺ γελοῦν μὲ τοὺς χλευασμοὺς 
τῶν ἄλλων. Ὁ Κύριός μας  ἄλλωστε εἶπε 
κάποτε ὅτι ὅποιος πεῖ τὸν ἄλλο «ρακά», 
ἀνόητο, μὲ ἀπαξιωτικὴ διάθεση, εἶναι 
ἔνοχος ἐνώπιον τοῦ Κριτοῦ (Ματθ. ε΄ 
22). Πόσο μᾶλλον γιὰ εἰρωνεῖες ποὺ 
ἐξευ τελίζουν τοὺς ἄλλους. 

Εἶναι ὅμως δυνατὸν νὰ μπορέσει νὰ 
ξεπεράσει κανεὶς τὸ ὀλέθριο αὐτὸ πά-
θος, ὅταν μάλιστα αὐτὸ ἔχει γίνει στα-
διακὰ σύμφυτο μὲ τὸ  χαρακτήρα του;  
Πράγματι εἶναι πολὺ δύσκολο· φαντά-
ζει ἀκατόρθωτο. Μὲ τὴ Χάρη τοῦ  Θε οῦ 
ὅμως τὰ πάντα εἶναι δυνατά. Βέβαια 
πρέπει νὰ ματώσει κανείς. Νὰ ξεπεράσει 
τὸν ἑαυτό του. Καὶ νὰ μιλᾶ μὲ εὐγένεια, 
μὲ σεβασμὸ ἀκόμη καὶ πρὸς αὐτοὺς 
ποὺ ἔχουν κάποιες φυσικὲς ἀδυναμί-
ες. Ἢ καὶ πρὸς ἐκείνους ποὺ σὲ προκα-
λοῦν ἄθελά τους νὰ τοὺς εἰρωνευθεῖς, 
νὰ τοὺς πειράξεις. Τελικὰ ὅσο πιὸ πνευ-
ματικὸς ἄνθρωπος γίνεται κανείς, τόσο 
πιὸ προσεκτικὸς θὰ εἶναι καὶ στὰ λό-
για του καὶ στὰ ἀστεῖα του· καὶ τόσο πιὸ 
ἀγαπητὸς σὲ ὅλους.



1. Ὅ,τι εἶναι γιὰ τὴ σωματική μας δύναμη ἡ καθημερινὴ τροφή, αὐτὸ εἶναι καὶ 
γιὰ τὴν ψυχή μας ἡ μελέτη τῆς Γραφῆς. Εἶναι τροφὴ πνευματικὴ καὶ στερεώνει τὴ 
σκέψη καὶ κάνει τὴν ψυχὴ ἰσχυρὴ καὶ πιὸ ἀνθεκτικὴ καὶ περισσότερο βαθυστόχα-
στη. Δὲν ἀφήνει τὴν ψυχὴ νὰ καταστρέφεται ἀπὸ τὰ παράλογα πάθη, ἀλλὰ τῆς δί-
νει ἐλαφρὰ φτερὰ γιὰ νὰ φτερουγίζει καὶ νὰ φθάνει μέχρι τὸν οὐρανό.

2. Καθημερινὰ σᾶς παραθέτουμε αὐτὸ τὸ πνευματικὸ τραπέζι (μὲ τὸ κήρυγμα), 
ὥστε μὲ τὴ συνεχὴ προτροπὴ καὶ τὴν πυκνὴ καὶ συνεχὴ μελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς 
νὰ ἀποκρούουμε κάθε ἐπιβουλὴ τοῦ πονηροῦ δαίμονος.

Τροφὴ τῆς ψυχῆςΤροφὴ τῆς ψυχῆς
ἡ καθημερινὴ μελέτη τῆς Γραφῆςἡ καθημερινὴ μελέτη τῆς Γραφῆς

Ἑρμηνευτικὴ ἀπόδοσηἙρμηνευτικὴ ἀπόδοση

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

1. Ὅπερ ἡ σωματικὴ τροφὴ πρὸς τὴν σύστα σιν τῆς 
ἡμετέρας ἰσχύος, τοῦτο ἡ ἀνάγνωσις τῆς Γραφῆς τῇ 
ψυχῇ γίνεται. Τροφὴ γάρ ἐστι πνευματικὴ καὶ νευροῖ 
τὸν λογισμὸν καὶ ἰσχυρὰν ἐργάζεται τὴν ψυχὴν 
καὶ εὐτονωτέραν καὶ φιλοσοφωτέραν, οὐκ ἀφιεῖσα 
λοιπὸν ἁλίσκεσθαι τοῖς ἀλόγοις πάθεσιν, ἀλλὰ καὶ 
κοῦφον αὐτῇ τὸ πτερὸν ἐργαζομένη καὶ πρὸς αὐτόν, 
ὡς εἰπεῖν, τὸν οὐρανὸν μεθιστῶσα.

(ΕΠΕ 3, 222)

2. Καθ’ ἑκάστην τὴν πνευματικὴν ταύ-
την πα ρατίθεμεν τράπεζαν, ἵνα τῇ συνεχείᾳ 
τῆς παραινέσεως καὶ τῇ πολλῇ τῶν θείων 
Γραφῶν μελέτῃ πᾶσαν ἀποτειχίσωμεν τῷ 
πονηρῷ δαίμονι τὴν ἐπιβουλήν.

 (ΕΠΕ 3, 536)
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B �υριακὴ ἀντιστέκεται στὸν 
νεοταξικὸ ὁδοστρωτήρα

52 λόγους (συμβολικὰ σὲ ἀντιστοι-
χία μὲ τὶς 52 Κυριακὲς τοῦ ἔτους), γιὰ 
τοὺς ὁποίους δὲν πρέπει νὰ καθιε-
ρωθεῖ τὸ ἄνοιγμα τῶν καταστημάτων 
τὶς Κυριακές, προβάλλει ἡ Ἐθνικὴ
Συνομοσπονδία Ἑλληνικοῦ Ἐμπορί-
ου (ΕΣΕΕ) στὸν Ὑπουργὸ Ἀνάπτυ-
ξης κ. Χατζηδάκη μὲ ἔγγραφό της τῆς 
4ης Ἰουνίου 2013.

Τὸ ἀπὸ κάθε πλευρὰ τεκμηριωμέ-
νο κείμενο τῆς ΕΣΕΕ εἶναι ἀξιοθαύ-
μαστο· ὄχι μόνο διότι θυμίζει στὸν κ. 
Ὑπουργὸ ὅτι «ἐναντίον τοῦ ἀνοίγμα-
τος τῶν καταστημάτων τὶς Κυριακὲς 
τάσσονται ὅλα τὰ μέλη τῆς ΕΣΕΕ 
μὲ τὶς 14 περιφερειακὲς ὁμοσπονδί-
ες τοῦ ἑλληνικοῦ ἐμπορίου καὶ τοὺς 
288 τοπικοὺς ἐμπορικοὺς συλλόγους 
σὲ ὅλη τὴν Ἑλλάδα», ἀλλὰ καὶ γιὰ 
δύο καίριες ἐπισημάνσεις ποὺ κάνει 
στοὺς 10ο καὶ 11ο λόγους.

Ἐκεῖ σημειώνει ὅτι δὲν πρέπει νὰ 
καθιερωθεῖ τὸ ἄνοιγμα τῶν καταστη-
μάτων τὶς Κυριακές, «γιατί, δόξα τῷ 
Θεῷ, ὑπάρχει ἀκόμη στὴν ἑλληνικὴ 
οἰκογένεια ἡ σύνδεση τῆς Κυριακῆς 
μὲ τὴν Ἐκκλησία καὶ τὴ θρησκευτικό-
τητά μας». Καὶ «γιατὶ ἡ Κυριακὴ στὴν 
Ἑλλάδα εἶναι ἀφιερωμένη στὴν οἰκο-
γένεια καὶ ἡ συνοχὴ τῆς ἑλληνικῆς 
οἰκογένειας κινδυνεύει νὰ διαρραγεῖ».

Ἂν ὁ κ. Ὑπουργὸς δὲν ἐκτελεῖ νεο-
ταξικὲς ἐντολές, θὰ ἀκούσει τὴ νηφά-

λια φωνὴ τῶν κατεξοχὴν ἁρμοδίων, τῶν 
ἐμπόρων. Ἤ, ἂν δὲν ἀκούσει τοὺς ἐμπό-
ρους, ἂς ἀκούσει τὸ ἴδιο πράγμα μὲ τὰ 
λόγια τοῦ ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ: 

«Πρέπει καὶ ἡμεῖς νὰ ἐργαζώμεθα τὰς 
ἓξ ἡμέρας διὰ ταῦτα τὰ μάταια, γήϊνα καὶ 
ψεύτικα πράγματα, καὶ τὴν Κυριακὴν νὰ 
πηγαίνωμεν εἰς τὴν ἐκκλησίαν καὶ νὰ 
στοχαζώμεθα τὰς ἁμαρτίας μας, τὸν θά-
νατον, τὴν κόλασιν, τὸν παράδεισον, τὴν 
ψυχήν μας ὁποὺ εἶνε τιμιωτέρα ἀπὸ ὅλον 
τὸν κόσμον, καὶ ὄχι νὰ πολυτρώγωμεν, 
νὰ πολυπίνωμεν καὶ νὰ κάμνωμεν ἁμαρ-
τίας· οὔτε νὰ ἐργαζώμεθα καὶ νὰ πρα-
γματευώμεθα τὴν Κυριακήν. Ἐκεῖνο τὸ 
κέρδος ὁποὺ γίνεται τὴν Κυριακὴν εἶνε 
ἀφωρισμένο καὶ κατηραμένο, καὶ βάνετε 
φωτιὰ καὶ κατάρα εἰς τὸ σπίτι σας καὶ ὄχι 
εὐλογίαν».

Ἂν οὔτε τὸν ἅγιο Κοσμᾶ ἀκούσει ὁ κ. 
Ὑπουργὸς καὶ συνδέσει τὸ ὄνομά του μὲ 
πράξη ὑπονομευτικὴ τῆς πατρίδας μας, 
μήπως τὸ μόνο ποὺ θὰ κατορθώσει εἶναι 
νὰ ἀποδείξει ὅτι αὐτοὶ ποὺ τὸν ὠθοῦν 
σὲ κατάργηση τῆς ἀργίας τῆς Κυριακῆς 
εἶναι οἱ ἴδιοι ποὺ ἐξόντωσαν τότε τὸν ἅγιο 
Κοσμᾶ καὶ ἐπιδιώκουν σήμερα νὰ ἐπιβά-
λουν τὴ Νέα Τάξη πραγμάτων σὲ ὅλο τὸν 
κόσμο καὶ νὰ ἐξοντώσουν τὴν Ὀρθοδοξία;        

Σεμνύνονται γιὰ τὰ παιδιά τους 
ἐγκληματίες!

Ἀποροῦν πολλοὶ πῶς ἕνα μέρος τῆς 
νεολαίας μας ἀκολουθεῖ δρόμους πολὺ 
ὀλισθηρούς, ποὺ φθάνουν καὶ σὲ ἔκνο-
μες ἐνέργειες. Καὶ μάλιστα ἐνέργειες ποὺ 
ἀγγίζουν τὰ ὅρια τοῦ ἐγκλήματος τῆς λη-
στείας. Ἀλλὰ ἡ ἀπορία ἔχει τὴ θλιβερὴ 
ἐξήγησή της. Δυστυχῶς τόσο οἱ ἄθεοι 
ἐκπαιδευτικοί μας, ὅσο καὶ οἱ ἄθεοι γο-
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βελτίωση καὶ ἀνόρθωση τῆς κοινωνί-
ας· ἀλλὰ πολίτες φθορεῖς καὶ διαλυτικὰ 
στοιχεῖα τῆς κοινωνίας. Ὁ λόγος τοῦ 
ἀποστόλου Παύλου στὴν πρὸς Ἐφε-
σίους Ἐπιστολὴ εἶναι σαφής: «Οἱ πα-
τέρες μὴ παροργίζετε τὰ τέκνα ὑμῶν, 
ἀλλ’ ἐκτρέφετε αὐτὰ ἐν παιδείᾳ καὶ 
νουθεσίᾳ Κυρίου» (Ἐφ. ς΄ 4)· οἱ πα-
τέρες μὴν ἐρεθίζετε καὶ μὴν προκα-
λεῖτε τὰ παιδιά σας νὰ θυμώσουν καὶ 
νὰ ὀργισθοῦν. Ἀλλὰ νὰ τὰ ἀνατρέφετε 
μὲ ἐπιμέλεια καὶ παιδαγωγία καὶ συμ-
βουλὲς ποὺ εἶναι σύμφωνες μὲ τὸ θέ-
λημα τοῦ Κυρίου.

Ἔτσι πρέπει νὰ σκέπτονται οἱ γο-
νεῖς ποὺ ἔχουν συναίσθηση τοῦ βαρύ-
τατου χρέους καὶ τῆς ὑπεύθυνης ἀπο-
στολῆς τους, ὅταν τὰ παιδιά τους φύ-
γουν ἀπὸ τὸν δρόμο τοῦ Θεοῦ. Καὶ ὄχι 
νὰ σεμνύνονται γιὰ τήν... ἐγκληματικό-
τητά τους καὶ νὰ θεωροῦν τοὺς ἑαυ-
τούς τους ὑπερήφανους ποὺ ἔχουν τέ-
τοια παιδιά!         

«+αλιμπὰν βαπτίστηκε 
Qρθόδοξος»!

Πρὶν ἀπὸ μερικὲς ἡμέρες διαβάσαμε 
στὸ διαδίκτυο τὴ συγκλονιστικὴ ἱστο-
ρία ἑνὸς Ἀφγανοῦ ποὺ μεταστράφη-
κε στὴ χριστιανικὴ πίστη. Παραθέτου-
με τὰ σημαντικότερα σημεῖα της: «Ὁ 
Ἀχμὲτ γεννήθηκε καὶ μεγάλωσε σ’ ἕνα 
χωριὸ τοῦ Ἀφγανιστὰν μέσα στὸν πό-
λεμο. Οἱ παιδικές του ἀναμνήσεις εἶναι 
σκόνη, φτώχεια, ὑποχρεωτικὴ ἰσλα-
μικὴ ἐκπαίδευση σὲ ἱεροδιδασκαλεῖα 

νεῖς ἀπεργάζονται αὐτὸ τὸ ὀλέθριο ἔργο 
μὲ τὴ διδαχὴ καὶ τὸ παράδειγμά τους. 
Γι’ αὐτὸ δὲν μᾶς δημιούργησαν ἔκπλη-
ξη ἀλλὰ ἀλγεινότατη ἐντύπωση οἱ δηλώ-
σεις γονέων τῶν νέων ἀνθρώπων ἡλικί-
ας 20-24 ἐτῶν ποὺ συνελήφθησαν πρὶν 
ἀπὸ λίγους μῆνες μὲ τὴν κατηγορία λη-
στείας τραπέζης σὲ πόλη τῆς Βόρειας 
Ἑλλάδος. Οἱ γονεῖς τῶν νέων αὐτῶν, ἀντὶ 
νὰ συν τριβοῦν γιὰ τὴ βαριὰ ἐκτροπὴ τῶν 
παιδιῶν τους καὶ νὰ θρηνήσουν, ἔκαμαν 
δηλώσεις ποὺ προκάλεσαν ὀδυνηρότα-
τη ἐντύπωση.

Ἔτσι ἡ μητέρα ἑνὸς ἀπὸ τοὺς νέους 
ἐκείνους δήλωσε: «Ὁ γυιός μου εἶχε μέσα 
του ὀργὴ καὶ φόβο. Δικαιολογημένα ἔχει 
μίσος κατὰ τῆς κοινωνίας. Καὶ στὶς 8 Δε-
κεμβρίου τοῦ 2008 μετεῖχε στὰ γεγονότα. 
Κι ἐμεῖς παρακολουθούσαμε τὰ κατορ-
θώματα τῶν παιδιῶν μας. Εἶναι ἥρωες!» 
Ἥρωες λοιπὸν ὅσοι ἐπιχειροῦν ληστεία 
τραπεζῶν! Καὶ τέτοιες ἐνέργειες εἶναι κα-
τορθώματα!...

Ὁ πατέρας ἄλλου νέου ἀπὸ τοὺς τέσ-
σερις δήλωσε ὅτι εἶναι «περήφανος γιατὶ 
ὁ γυιός του εἶναι ἀναρχικός, ἀφοῦ ὅλοι 
στὴν οἰκογένειά του εἶναι ἀναρχικοί». Βε-
βαίως εἶναι δικαίωμα τοῦ καθενὸς νὰ πι-
στεύει ὅ,τι θέλει καὶ νὰ προσδιορίζεται 
ὅπως θέλει. Κανεὶς δὲν πρέπει νὰ κατα-
διώκεται γιὰ τὰ φρονήματα καὶ τὴν πο-
λιτική του τοποθέτηση. Ἀλλὰ δὲν μπορεῖ 
νὰ καυχᾶται καὶ νὰ θεωρεῖ τὸν ἑαυτό του 
«περήφανο», διότι συμμετέχει σὲ ἔκνο-
μες ἐνέργειες, καὶ μάλιστα ληστρικές.

Ἐπιτέλους πρέπει νὰ τὸ ἐννοήσουμε: Ἡ 
χωρὶς Χριστὸν ἀγωγὴ τῶν παιδιῶν ἐκ μέ-
ρους ἐκπαιδευτικῶν ἢ γονέων δὲν ἀπερ-
γάζεται πολίτες ποὺ θὰ προσφέρουν θε-
τικὴ ὑπηρεσία καὶ θὰ βοηθήσουν στὴ 
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καὶ πόλεμος. (...) Γιὰ χρόνια δού-
λευε γιὰ τοὺς Ταλιμπὰν κάνοντας 
διάφορα πράγματα... Μουσουλμά-

νος φανατικός, ἀνῆκε στὸ λεγόμενο ρι-
ζοσπαστικὸ ἰσλάμ. Κάποια στιγμὴ ὅμως 
δὲν ἄντεξε ἄλλο αὐτὴ τὴ ζωή, τὴ μιζέρια, 
τὴ φτώχεια, τὴ βία, τὸν πόνο, τὸν θάνατο 
ποὺ τὸν ἔζωνε ἀπὸ παντοῦ. Στὰ 23 του 
πέρασε ἀπὸ τὰ δύσβατα βουνήσια πε-
ράσματα (...) στὸ Πακιστὰν καὶ ἀπὸ ἐκεῖ 
στὸ Ἰράν. (...) Δούλεψε δύο χρόνια ἐκεῖ 
καὶ πάντα ‘‘χωρὶς χαρτιὰ’’ ἔφτασε στὰ 
παράλια τῆς Μικρασίας στὴν Τουρκία». 
Ἔπειτα ἀπὸ μεγάλη θαλασσινὴ περιπέ-
τεια κατέληξε στὴν Ἀθήνα, ὅπου ἐργά-
σθηκε μερικὰ χρόνια. Διηγεῖται ὁ ἴδιος 
πῶς γνώρισε τὴν ἀληθινὴ πίστη: «Ὅλα 
αὐτὰ τὰ χρόνια μετὰ τὴ δουλειὰ πήγαι-
να στὴν ἀρχὴ ἔξω ἀπὸ τὶς ἐκκλησίες – 
κάτι μὲ τράβαγε ἐκεῖ – καὶ μετὰ ἄρχισα νὰ 
μπαίνω καὶ μέσα. Γαλήνευα... Καθὼς τὰ 
Ἑλληνικά μου γινόταν ὅλο καὶ καλύτερα, 
θέλησα νὰ μάθω περισσότερα γιὰ τὸν 
Χριστό. Βρῆκα μιὰ Καινὴ Διαθήκη, ποὺ 
ὅμως ἦταν σὲ μιὰ γλώσσα ποὺ δὲν κα-
ταλάβαινα... (σημ. Ἀρχαῖα Ἑλληνικά). Τε-
λικὰ βρῆκα μία μπλὲ στὰ Ἑλληνικὰ ποὺ 
εἶχα μάθει. Ἄρχισα νὰ τὴ διαβάζω. (...) 
Λίγο πρὶν τὸ Πάσχα τοῦ 2013 ἀποφάσι-
σα νὰ ζητήσω νὰ γίνω χριστιανός». Ἔτσι 
στὶς 5 Ἰουνίου σ’ ἕνα ἁγιορείτικο κελλὶ 
στὴν περιοχὴ τῶν Καρυῶν «ὁ Ἀχμὲτ ἔγι-
νε Χριστιανός. Πῆρε τὸ ὄνομα Ἀλέξαν-
δρος» («Ρομφαία» 7-6-2013).

Ἀναντίρρητα ἡ μεταστροφὴ ἑνὸς μου-
σουλμάνου ἀπὸ τὴν πλάνη τοῦ Ἰσλὰμ 
στὴν ἀλήθεια τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας 
εἶναι πολὺ ἐντυπωσιακή. Στὴν παραπά-
νω περίπτωση συγκινεῖ ἰδιαίτερα ἡ ἄγρυ-
πνη θεία Πρόνοια γιὰ τὴ συγκεκριμένη 
ψυχή, ἡ ὁποία διασώθηκε ἀπὸ πάμπολ-

λους σοβαροὺς κινδύνους καὶ στὴ συνέ-
χεια καθοδηγήθηκε ὥστε νὰ γνωρίσει τὴν 
ἀληθινὴ πίστη, ποὺ εἶναι προϋπόθεση 
τῆς σωτηρίας. Εὐλογητὸς ὁ Θεός! 

:άθημα τιμιότητος
«Ἕνας ρακοσυλλέκτης στὸ Κάνσας τῶν 

ΗΠΑ ἀνταμείφθηκε γιὰ τὴ στάση ποὺ κρά-
τησε ἐπιστρέφοντας τὸ δαχτυλίδι ἀρρα-
βώνων μιᾶς γυναίκας ποὺ ἔπεσε ἀπὸ 
λάθος μαζὶ μὲ τὰ χρήματα ποὺ τοῦ ἔδω-
σε. Ἡ Σάρα Ντάρλιγκ, ὅπως ὀνομάζεται 
ἡ γυναίκα, ἄνοιξε τὸ πορτοφόλι της, γιὰ 
νὰ ἀφήσει μερικὰ ψιλὰ στὸ καπέλο τοῦ 
ἄστεγου Μπίλι Ρέϊ Χάρις. Μαζὶ μὲ τὰ κέρ-
ματα ὅμως ἔπεσε τὸ πολύτιμο δακτυλί-
δι της, τὸ ὁποῖο γύρισε τὴν ἑπόμενη ἡμέ-
ρα γιὰ νὰ τὸ ἀναζητήσει. Ὁ τίμιος ἄνδρας 
χωρὶς δεύτερη σκέψη τῆς τὸ ἐπέστρεψε. 
Ἡ γυναίκα καὶ ὁ ἀρραβωνιαστικός της δὲν 
ἔμειναν ἀσυγκίνητοι ἀπὸ τὴν πράξη αὐτή. 
Ἀνέβασαν στὸ διαδίκτυο τὴν περιπέτειά 
τους καὶ ζήτησαν ἀπὸ τὸν κόσμο νὰ βο-
ηθήσει τὸν ἄνδρα. Τὸ ἀποτέλεσμα ἦταν 
νὰ συγκεντρώσουν μέσα σὲ 80 ἡμέρες 
150 χιλιάδες δολάρια, τὰ ὁποῖα παρέδω-
σαν στὸν Χάρις. Ὁ ἴδιος μιλώντας σὲ ρα-
διοφωνικὸ σταθμὸ τῆς περιοχῆς παραδέ-
χθηκε πὼς ἡ ἐξέλιξη τῆς ἱστορίας τοῦ φά-
νηκε ὑπερβολή, μιᾶς καὶ ὁ ἴδιος ἔπραξε 
ἁπλῶς αὐτὸ ποὺ ὅριζε ἡ συνείδησή του» 
(ἐφημ. Λαρίσης «Ἐλευθερία» 28-2-2013).

Τί νὰ θαυμάσει ἀλήθεια κανείς! Τὴν τι-
μιότητα καὶ εὐσυνειδησία τοῦ φτωχοῦ ρα-
κοσυλλέκτη, τὴν ἐνέργεια γιὰ τὴν εὐρεία 
δημοσιοποίηση τῆς πράξεώς του ἀπὸ τὸ 
ζεῦγος ποὺ ἐξετίμησε τὴν πράξη του ἢ 
τὴν εὐαισθησία καὶ ἀνταπόκριση τόσων 
ἀνθρώπων γιὰ ὑλικὴ βράβευση τῆς τιμι-
ότητος; Γεγονὸς πάντως εἶναι ὅτι δὲν χά-
θηκαν τὰ πάντα στὸν κόσμο μας· κι ἂς κά-
νει ἐντυπωσιακὸ θόρυβο τὸ κακό. Ὑπάρ-
χει καὶ τὸ «ἅλας», ποὺ συγκρατεῖ καὶ προ-
λαμβάνει ἀπὸ τὴ σήψη τὶς κοινωνίες μας, 
ἀκόμη κι ἐκεῖ ποὺ δὲν τὸ περιμένει κανείς.



+, 
-$'ΓΓ-Λ5,6+, 
-$'ΓΓ-Λ5,6

1. +ὸ ὑψηλότερο κίνητρο
Ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτάζει σήμερα τὴ μνή-

μη τῶν ἁγίων 630 θεοφόρων Πατέρων τῆς Δ΄ 
Οἰκουμενικῆς Συνόδου, ἡ ὁποία συνῆλθε τὸ 
451 μ.Χ. στὴ Χαλκηδόνα τῆς Βιθυνίας. Πρὸς 
τιμήν τους διαβάζεται στὸ εὐαγγελικὸ ἀνάγνω-
σμα ἕνα τμῆμα ἀπὸ τὴν «ἐπὶ τοῦ ὄρους ὁμιλία» 
τοῦ Κυρίου.

Στὴν ὁμιλία του αὐτὴ ὁ Κύριος κάλεσε τοὺς 
μαθητές Του νὰ φωτίζουν τὸν κόσμο μὲ τὴν 
ἐνάρετη ζωή τους καὶ τὸν θεοφώτιστο λόγο 
τους. Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ πολλοὶ ἄνθρωποι 
θὰ ὠφελοῦνται καὶ θὰ δοξάζεται ὁ πανάγαθος 
Θεός: «Οὕτω λαμψάτω τὸ φῶς ὑμῶν ἔμπροσ-
θεν τῶν ἀνθρώπων, ὅπως ἴδωσιν ὑμῶν τὰ κα-
λὰ ἔργα καὶ δοξάσωσι τὸν πατέρα ὑμῶν τὸν 
ἐν τοῖς οὐρανοῖς», εἶπε· ἂς λάμψει τὸ φῶς τῆς 
ἀρετῆς σας μπροστὰ στοὺς ἀνθρώπους, γιὰ 
νὰ δοῦν τὰ καλά σας ἔργα καὶ νὰ δοξάσουν 
τὸν Οὐράνιο Πατέρα σας.

Ἡ δόξα τοῦ Θεοῦ ἀποτελεῖ τὸ ὑψηλότερο, εὐ-
γενέστερο καὶ τελειότερο κίνητρο ποὺ θὰ μπο-
ροῦσε νὰ ἔχει ὁ ἄνθρωπος γιὰ κάθε λόγο ἢ 
πράξη του. Ὅπως λέει ὁ ἀπόστολος Παῦλος: 
«Εἴ τε οὖν ἐσθίετε εἴτε πίνετε εἴτε τι ποιεῖτε, πάν-
τα εἰς δόξαν Θεοῦ ποιεῖτε» (Α΄ Κορ. ι΄ 31). 

Τὸ νὰ κάνει κάποιος ὅ,τι θέλει καὶ ὅπως τὸ 
θέ λει, ἀποτελεῖ ἀποθέωση τοῦ ἀτομισμοῦ καὶ 
τοῦ συμφέροντος. Τὸ νὰ προσέχει τὴ γνώμη 
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Ἀκύλα ἀποστόλου,
Νικοδήμου Ἁγιορείτου
Ἦχος β΄ -  Ἑωθινὸν Γ΄

ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΙΟΥΛΙΟΥ
(Τῶν Ἁγίων Πατέρων

τῆς Δ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου) ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Τίτ. γ΄ 8-15

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ
Ματθ. ε΄ 14-19

Ε
ἶπεν ὁ Κύριος τοῖς ἑαυ-
τοῦ μαθηταῖς· Ὑμεῖς ἐστε 
τὸ φῶς τοῦ κόσμου. οὐ δύ-

ναται πόλις κρυβῆναι ἐπάνω 
ὄρους κειμένη· οὐδὲ καίουσι λύ-
χνον καὶ τιθέασιν αὐτὸν ὑπὸ 
τὸν μόδιον, ἀλλ᾿ ἐπὶ τὴν λυχνί-
αν, καὶ λάμπει πᾶσι τοῖς ἐν τῇ 
οἰκίᾳ. οὕτω λαμψάτω τὸ φῶς 
ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, 
ὅπως ἴδωσιν ὑμῶν τὰ καλὰ 
ἔργα καὶ δοξάσωσι τὸν πατέρα 
ὑμῶν τὸν ἐν τοῖς οὐρανοῖς. Μὴ 
νομίσητε ὅτι ἦλθον καταλῦσαι 
τὸν νόμον ἢ τοὺς προφήτας· 
οὐκ ἦλθον καταλῦσαι, ἀλλὰ 
πληρῶσαι. ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν, 
ἕως ἂν παρέλθῃ ὁ οὐρανὸς καὶ 
ἡ γῆ, ἰῶτα ἓν ἢ μία κεραία οὐ 
μὴ παρέλθῃ ἀπὸ τοῦ νόμου ἕως 
ἂν πάντα γένηται. ὃς ἐὰν οὖν 
λύσῃ μίαν τῶν ἐντολῶν τούτων 
τῶν ἐλαχίστων καὶ διδάξῃ οὕτω 
τοὺς ἀνθρώπους, ἐλάχιστος 
κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν 
οὐρανῶν· ὃς δ᾿ ἂν ποιήσῃ καὶ 
διδάξῃ, οὗτος μέγας κληθήσεται 
ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν. 
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τοῦ κόσμου καὶ τὸ τί θὰ ποῦν οἱ ἄλλοι, 
φανερώνει μικροψυχία καὶ τραγικὴ ἀν-
ελευθερία. Τὸ νὰ ἐνεργεῖ ὅμως ἀνάλο-
γα μὲ τὸ τί θὰ συντελέσει  περισσότερο 
στὴ δόξα τοῦ Θεοῦ καὶ στὴ  σωτηρία 
τῶν ἀδελφῶν του, αὐτὸ καταξιώνει τὸν 
ἄνθρωπο ὡς γνήσιο παιδὶ τοῦ Οὐράνι-
ου Πατέρα. Καὶ πῶς συντελεῖ ὁ ἄνθρω-
πος στὴ δόξα τοῦ Θεοῦ; Μὲ τὴν καθα-
ρή, φωτεινή, ἁγία ζωή του! Διότι εἶναι 
φανέρωση τῆς Χάριτος τοῦ Θεοῦ τὸ 
ὅτι μέσα στὸν ἁμαρτωλό μας κόσμο ὑ -
πάρχουν πιστὰ καὶ ἀφοσιωμένα παιδιά 
Του!

2. Παλαιὰ καὶ �αινὴ Διαθήκη
Ἡ θαυμαστὴ διδασκαλία τοῦ Κυρίου 

προχωροῦσε πολὺ περισσότερο ἀπὸ 
τὸ Νόμο τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης καὶ φώ-
τιζε νέες πτυχὲς τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώ-
που. Ὅμως δὲν καταργοῦσε τὴν Πα-
λαιὰ Διαθήκη. Γι’ αὐτὸ καὶ ὁ Κύριος εἶπε: 
«Μὴ νομίσητε ὅτι ἦλθον καταλῦσαι τὸν 
νόμον ἢ τοὺς προφήτας· οὐκ ἦλθον κα-
ταλῦσαι, ἀλλὰ πληρῶσαι»· μὴ νομίσε-
τε ὅτι ἦλθα γιὰ νὰ καταργήσω καὶ ν’ ἀ  -
κυ    ρώ σω τὸν ἠθικὸ νόμο τοῦ Μωυσῆ ἢ 
τὴ διδα σκα λία τῶν προφητῶν. Δὲν ἦλ -
θα νὰ τὰ καταργήσω αὐ τά, ἀλλὰ νὰ τὰ 
συμ πληρώσω καὶ νὰ σᾶς τὰ παραδώ-
σω τέλεια. 

Καὶ πράγματι συμπλήρωσε τὸ Νόμο 
ὁ θεῖος Διδάσκαλος. Ὁ Νόμος ἀπαγό-
ρευε τὴν πράξη τῆς παραβάσεως, ὁ 
Χριστὸς καταπολέμησε τὴν αἰτία ποὺ 
ὁδηγεῖ στὴν κάθε παρεκτροπή. Π.χ. ὁ 
Κύριος ὄχι μόνο καταδικάζει τὸν φόνο 
ἀλλὰ καὶ τὴν ὀργή, ποὺ ὁδηγεῖ σ’ αὐτὸ 
τὸ ἔγκλημα. Ἡ Παλαιὰ Διαθήκη ἦταν 
ἀπαραίτητη, διότι «παιδαγωγὸς ἡμῶν 
γέγονεν εἰς Χριστόν» (Γαλ. γ΄ 24), μᾶς 
βοήθησε νὰ ὁδηγηθοῦμε στὸν Χριστό. 
Θὰ παρέμενε ὅμως ἀτελὴς ἂν ὁ Κύρι-

ος δὲν τὴν συμπλήρωνε μὲ τὴν τέλεια 
ἀποκάλυψη: τὴν Καινὴ Διαθήκη. Ἔτσι 
ἡ Παλαιὰ καὶ Καινὴ Διαθήκη συνυπάρ-
χουν σὲ ἀδιάσπαστη ἑνότητα.

  
3. +ὸ αἰώνιο κύρος
τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ

Ὁ Νόμος τοῦ Θεοῦ ἔχει κύρος δια-
χρονικὸ καὶ αἰώνιο. Αὐτὸ ἀκριβῶς εἶπε 
στὴ συνέχεια ὁ Κύριος: «ἀμὴν γὰρ 
λέγω ὑμῖν, ἕως ἂν παρέλθῃ ὁ οὐρανὸς 
καὶ ἡ γῆ, ἰῶτα ἓν ἢ μία κεραία οὐ μὴ 
παρέλθῃ ἀπὸ τοῦ νόμου». Ἀληθινὰ 
σᾶς λέω καὶ μὲ κάθε ἐπισημότητα σᾶς 
διαβεβαιώνω ὅτι ὅσο παραμένει καὶ 
δὲν καταστρέ φεται ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ, 
οὔτε ἕνα γιώτα ἢ ἕνα κόμμα, οὔτε δη-
λαδὴ ἡ πιὸ μικρὴ ἀπὸ τὶς ἐντολὲς δὲν 
θὰ παραπέσει ἀπὸ τὸ Νόμο καὶ δὲν θὰ 
χάσει τὸ κύρος της.    

Λένε μερικοὶ ὅτι τὸ Εὐαγγέλιο γρά-
φτηκε σὲ ἄλλη ἐποχὴ καὶ ὅτι τάχα δὲν 
ἐφαρμόζεται σήμερα. Ὁ λόγος τοῦ 
Θεοῦ ὅμως ποτὲ δὲν μπορεῖ νὰ σταμα-
τήσει νὰ ὑπάρχει καὶ νὰ ἰσχύει. Ἐπειδὴ 
ὁ Θεὸς εἶναι τέλειος, τέλειος εἶναι καὶ 
ὁ λόγος Του. Καὶ τὸ τέλειο δὲν δέχεται 
βελτιώσεις καὶ ἀλλαγές. Ἐμεῖς ὀφείλου-
με νὰ μετανοήσουμε καὶ νὰ ἀλλάξου-
με νοοτροπία γιὰ νὰ προσαρμοστοῦμε 
στὸ νόμο τοῦ Θεοῦ, κι ὄχι νὰ προσπα-
θοῦμε νὰ φέρουμε τὸ νόμο τοῦ Θεοῦ 
στὰ μέτρα μας. 

Αὐτὴ τὴν ἀκρίβεια στὴν ὀρθὴ πίστη 
καὶ ζωὴ φανέρωσαν «ἔργῳ καὶ λό γῳ» οἱ 
ἅγιοι Πατέρες ποὺ σήμερα ἑορ τάζουμε. 
Φωτισμένοι ἀπὸ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα διατύ-
πωσαν στὴν Δ΄  Οἰκουμενικὴ Σύνοδο τὸ 
θεμελιῶδες δόγμα γιὰ τὴν ἕνωση τῶν 
δύο φύσεων στὸ πρόσωπο τοῦ Θεαν-
θρώπου κι ἔτσι ἀπέδειξαν ὅτι ὁ Ἰησοῦς 
Χριστὸς εἶναι «χθὲς καὶ σήμερον ὁ αὐτὸς 
καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας» (Ἑβρ. ιγ΄ 8).



(2 Ἰουλίου)(2 Ἰ λί )

Οἱ ἅγιοι μάρτυρεςΟἱ ἅγιοι μάρτυρες
Παῦλος, Βίλων, Θέων καὶ Ἥρων Παῦλος, Βίλων, Θέων καὶ Ἥρων 

οἱ ἐν Θεσσαλονίκῃοἱ ἐν Θεσσαλονίκῃ

Κ αθὼς μελετοῦμε τὰ ἱερὰ Συναξά-
ρια τῶν τριῶν πρώτων αἰώνων τῆς 
ἁγίας μας Ἐκκλησίας,  μένουμε ἔκ -

θαμβοι ὄχι μόνο ἀπὸ τὸ ἀπειράριθμο 
πλῆθος τῶν Μαρτύρων ἀλλὰ καὶ ἀπὸ 
τὸν ἀ    συγ κράτητο ἐνθουσιασμὸ μὲ τὸν 
ὁποῖο ὁρ μοῦσαν νὰ ὁμολογήσουν τὴν 
ἀγάπη τους πρὸς τὸν Κύριό μας Ἰησοῦ 
Χριστό.

Ὁρισμένοι μάλιστα ἀπὸ τοὺς Μάρ-
τυρες αὐτοὺς ὁδηγήθηκαν μπροστὰ 
στοὺς τυράννους αὐτόκλητοι. Τελείως 
αὐ   θόρμητα, χωρὶς νὰ ἐξαναγκασθοῦν 
ἀπὸ  κανέναν, ὁμολόγησαν τὴν πίστη 
τους στὸν ἀληθινὸ Θεό!

Μιὰ τέτοια ὁμάδα πολυπληθὴς γεν-
ναίων μαθητῶν τοῦ Χριστοῦ ἀπὸ τὴν Αἴ  -
γυπτο, περιφρονώντας τὶς ἀπειλὲς τῶν 
διαταγμάτων τοῦ αὐτοκράτορα Μα   ξι-
μιανοῦ Γαλερίου, παρουσιάστηκε στὸν 
διοικητὴ τῆς ἐπαρχίας τῆς  Αἰγύπτου Ἀμ-
πλιανὸ καὶ τοῦ εἶπε: «Ἔπαρχε, θέλου με 
νὰ σοῦ δηλώσουμε ὑπεύθυνα τὸ θρή-
σκευμά μας: Εἴμαστε χριστιανοί! Βα -
σάνισέ μας ὅσο θέλεις. Δὲν φοβόμαστε 
τὸν θάνατο». 

Λόγια λίγα ἀλλὰ μὲ δυνατὴ πίστη! Λό-
για ποὺ προξένησαν στὸν Ἀμπλιανὸ ὄχι 
μόνο ἔκπληξη ἀλλὰ καὶ ἐκνευρισμό. Δι-
έταξε λοιπὸν ἀμέσως τοὺς ραβδούχους 

νὰ μαστιγώσουν σκληρὰ τοὺς ἀνυπότα-
κτους ὑπηκόους του καὶ στὴ συνέχεια 
νὰ γδάρουν τὰ σώματά τους μὲ σιδερέ-
νια ἄγκιστρα. Οἱ ὑποψήφιοι μάρτυρες 
ἐνδυναμώθηκαν ἀπὸ τὸν Κύριο καὶ ἔτσι 
δὲν ἔνιωθαν πόνους. Ἔμεναν ἀκλόνητοι 
καὶ γενναῖοι, ἄν καί ἦταν καταπληγωμέ-
νοι καὶ τραυματισμένοι.

Ὁ Ἀμπλιανὸς δὲν θέλησε ἄλλο νὰ ἀ -
σχοληθεῖ μὲ τὴν ὑπόθεσή τους καὶ τοὺς 
παρέπεμψε στὸν Γαλέριο στὴ Θεσ   σα-
λονίκη γιὰ νὰ δικασθοῦν. 

Τί ταξίδι ἦταν αὐτό! Μακρὺ καὶ εὐλο-
γημένο. Μιὰ ἱερὴ χορεία ὁμολογητῶν μὲ 
τὰ στίγματα τοῦ Χριστοῦ ταξιδεύει γιὰ 
τὴν ἔνδοξη Θεσσαλονίκη καὶ μὲ σκοπὸ 
τὴ δόξα τοῦ Θεοῦ.

Ὁ Γαλέριος ἀντίκρισε μὲ οἶκτο τὸ θέα-
μα τῶν καταπονημένων αὐτῶν ἀνθρώ-
πων. Ὅσους εἶδε πολὺ ἐξαντλημένους 
ἀπὸ τὰ μαρτύρια διέταξε νὰ θανατω-
θοῦν χωρὶς νὰ δικασθοῦν. Ἄφησε στὴ 
ζωὴ μόνο τέσσερις μισογδαρμένους: 
τὸν Παῦλο, τὸν Βίλωνα, τὸν Θέωνα καὶ 
τὸν Ἥρωνα, ποὺ εἶχαν τὴν καταγωγή 
τους ἀπὸ τὴν Τάνιδα. Στὴ δίκη ποὺ ἐπα-
κολούθησε, ὁ Παῦλος ἐκπροσωπώντας 
καὶ τοὺς ὑπολοίπους τρεῖς ὁμολόγησε: 

–Αὐτοκράτωρ, τὸ διάταγμά σου γιὰ 
κα   ταδίκη ἀθώων χριστιανῶν εἶναι ἀσε-
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βὲς καὶ παράνομο. Ἀρνούμαστε τὶς δι-
α ταγές σου νὰ θυσιάσουμε στὰ  εἴδωλα. 
Προχωροῦμε μαζὶ ἑνωμένοι καὶ οἱ τέσ-
σερις! Εἴμαστε ἕτοιμοι νὰ δεχθοῦμε μὲ 
χαρὰ γιὰ τὸν Κύριό μας κάθε εἴδους 
μαρτύριο.

Ἡ σταθερὴ αὐτὴ ὁμολογία δὲν ἄφηνε 
περιθώρια στὸ σκληρὸ τύραννο νὰ δι-
απραγματευθεῖ τὴν ἐλευθερία τῶν τεσ-
σάρων χριστιανῶν καταδίκων ποὺ εἶχε 
μπροστά του. Γι’ αὐτὸ διέταξε ἀμέσως 
νὰ τοὺς ἁπλώσουν τεντωμένους στὸ τι-
μωρητικὸ ξύλο καὶ νὰ τοὺς γδάρουν ἐν-
τελῶς καὶ συγχρόνως νὰ ἀνάψουν φω-
τιὰ γιὰ νὰ τοὺς κάψουν.

Τὴ δύσκολη αὐτὴ ὥρα οἱ πιστοὶ τοῦ 
Χριστοῦ μαθητὲς προσευχήθηκαν μὲ 
δυνατὴ πίστη: 

–Κύριε, εἶπαν, ἔλα καὶ ἐνίσχυσέ μας, 
ὅ  πως ἐνίσχυσες τοὺς τρεῖς παῖδες στὸ 
καμίνι τῆς Βαβυλώνας.

Καὶ ὁ Κύριος ἀπάντησε ἀμέσως. Ἄ -
κουσαν τὴ φωνή Του τὴ στοργικὴ ποὺ 
τοὺς ἔλεγε: «Μὴ φοβάστε! Εἶμαι δίπλα 
σας, εἶμαι κοντά σας». Ἀμέσως τὰ χέ-
ρια τῶν δημίων παρέλυσαν καὶ ἡ φω-
τιὰ ποὺ εἶχαν ἀνάψει ἔσβησε. Τὸ θαῦμα 
αὐτὸ ἐρέθισε ἀκόμη πιὸ πολὺ τὸν αὐτο-
κράτορα. Τὸ θεώρησε πρόκληση. Τα-
πεινώθηκε. Καὶ ἀντὶ νὰ ὁμολογήσει μὲ 
εἰλικρίνεια τὴν ἀδυναμία του, διέταξε 
ὀργισμένα νὰ ριχτοῦν καὶ οἱ τέσσερις 
στὴν ἀρένα (ἀγωνιστικὸ χῶρο τοῦ στα-
δίου) γιὰ νὰ κατασπαραχθοῦν ἀπὸ τὰ 
νηστικὰ ἄγρια θηρία. Κάλεσε ἀκόμη καὶ 
τὸν κόσμο τῆς πόλεως νὰ ἀπολαύσει τὸ 
θέαμα.

Ἀλλὰ καὶ ἐδῶ ἡ νίκη τοῦ Χριστοῦ ἦταν 
συντριπτική. Γιατὶ τὰ θηρία, ὅταν ἀντί-
κρισαν τὰ θύματά τους, κατέστειλαν τὰ 
αἱμοβόρα ἔνστικτά τους καὶ συμπερι -
φέρθηκαν σὰν φίλοι. Χάιδευαν μὲ τὶς 
οὐ   ρές τους τὰ πρόσωπα τῶν γενναίων 
αὐ    τῶν χριστιανῶν, λὲς καὶ ἤθελαν νὰ 

εὐ    λογηθοῦν ἀπὸ τοὺς Ἁγίους.
Βλέποντας τὸ παράδοξο αὐτὸ θαῦμα 

οἱ προσκεκλημένοι θεατὲς  κραύγασαν 
μὲ μιὰ φωνή: «Μέγας ὁ Θεὸς τῶν Χρι-
στια νῶν»! Αὐτὴ ὅμως ἡ οὐρανομήκης 
ἀπρόσμενη δοξολογία τοῦ Θεοῦ προξέ-
νησε νέο κύμα ὀργῆς στὸν αὐτοκράτο-
ρα. Ὀργισμένος διέταξε νὰ σφαγιασθεῖ 
ἐκείνη τὴν ὥρα μεγάλο πλῆθος τοῦ κό-
σμου καὶ νὰ ριχτοῦν τὰ νεκρὰ σώματά 
τους στὰ θηρία. 1.000 ἄνθρωποι τότε 
δέχθηκαν τὸ στεφάνι τοῦ μαρτυρίου. Τὰ 
θηρία ὅμως τοὺς σεβάστηκαν καὶ δὲν 
ἄγγιξαν τὰ νεκρά τους σώματα.

Τί ἄλλο ἀπέμενε τώρα; Τὸ τέλος καὶ 
τῶν πρωταιτίων. Σὲ λίγο ἔξω ἀπὸ τὰ 
 τεί χη τῆς ἔνδοξης Θεσσαλονίκης κάτω 
ἀπὸ τὸ σπαθὶ τοῦ δημίου ἔπεφταν πε-
ριχαρεῖς καὶ οἱ τέσσερις Αἰγύπτιοι Μάρ-
τυρες. Ἦταν 2 Ἰουλίου. Λίγο πρὶν μαρ-
τυρήσουν, ἄκουσαν ἀπὸ τὸν οὐρανὸ 
φω νή: «Ἡ προσευχή σας ἀκούσθηκε. 
Οἱ πύλες τῆς Βασιλείας τῶν οὐρανῶν 
ἄνοιξαν γιὰ σᾶς καὶ Χάρις Θεοῦ σᾶς δό-
θηκε γιὰ νὰ ἐπιτελεῖτε θαύματα».

Ἕνας πλούσιος καὶ φιλάγιος κάτοικος 
τῆς Θεσσαλονίκης, ὁ Πάνης, πλήρωσε 
τοὺς φρουροὺς καὶ πῆρε τὰ τίμια Λεί-
ψανα τῶν Μαρτύρων καὶ τὰ ἐνταφίασε 
κρυφά. Καὶ ἀργότερα ὁ φιλόθεος αὐτὸς 
ἄνθρωπος φρόντισε καὶ γιὰ τὴ μετακο-
μιδὴ τῶν ἱερῶν Λειψάνων στὸν τόπο 
τῆς γενέτειράς τους, τὴν Τάνι  (σημερινό 
Σάν). Ἔτσι οἱ τέσσερις ἅγιοι Παῦλος, Βί-
λων, Θέων καί Ἥρων δοξάσθηκαν καὶ 
τιμήθηκαν καὶ στὴν πόλη ποὺ τοὺς ἀνέ-
θρεψε. Ἐπιτε λοῦσαν δὲ σὲ ὅσους κατα-
πονημένους ζη τοῦσαν βοήθεια, μὲ τὶς 
πρεσβεῖες τους πλῆθος θαυμάτων.

Ἂς ἱκετεύουν καὶ γιὰ μᾶς οἱ ἅγιοι αὐτοὶ 
Μάρτυρες νὰ ἀκολουθοῦμε τὰ ἴχνη τους 
καὶ νὰ μένουμε πιστοὶ καὶ ὁμολογητὲς 
τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ στὴν 
ἀποστατημένη ἐποχή μας.



Παρουσίαση τοῦ βίου καὶ τοῦ μαρτυρίου τοῦ σε-
μνοῦ αὐτοῦ καυ χήματος τῶν ἁγίων Μαρτύρων τῆς 
Ἐκκλησίας μας τοῦ 1ου μ.Χ. αἰῶνος. Σχολιασμὸς 
ἐποικοδομητικὸς γιὰ τὴν πνευματικὴ ὠφέλεια τῶν 
ἀναγνωστῶν. Σελίδες 89. Τιμᾶται 3  ̦. 

Η  ΑΓΙΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Μητροπολίτου Πενταπόλεως ἸγνατίουἜκδοση ἕβδομηἜκδοση ἕβδομη

ΚΚααλλὸὸ  ἀἀἀνντττὶ γγιιὰὰὰ κκκαακκκὸὸ
ὸν μέγιστο πολιτικὸ τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων, τὸν 
Περικλῆ (490-429 π.Χ.), κάποιος ποὺ τὸν ἀντι-

παθοῦσε τὸν συνάντησε μιὰ μέρα στὸ δρόμο καὶ 
ἄρχισε νὰ τὸν βρίζει μὲ χυδαῖες καὶ βαριὲς βρισιές. 
Αὐτὸ συνεχιζόταν ὅλη τὴ μέρα, μέχρι ποὺ ἔδυσε ὁ 
ἥλιος καὶ ἄρχισε νὰ νυχτώνει. Ὁ Περικλῆς τὸν ἄκου-
γε μὲ πολλὴ ὑπομονή. Προσπαθοῦσε νὰ συγκρα-
τήσει τὸ θυμὸ καὶ τὴν ὀργή του καὶ νὰ μὴν τοῦ ἀντα-
ποδώσει τὰ ἴδια.

Ὁ ὑβριστής του κουράστηκε ἀπὸ τὴν ἀδιαφορία 
τοῦ Περικλῆ, παρὰ τὸν ὀχετὸ τῶν ὕβρεων ποὺ ὅλη 
τὴ μέρα ἐκτόξευε ἐναντίον τοῦ μεγάλου αὐτοῦ πολι-

τικοῦ ἀνδρός. Ἀποφάσισε τελικῶς νὰ ἐπιστρέψει στὸ σπίτι του. Ὅταν τὸ ἀντελή-
φθη ὁ Περικλῆς, σπεύδει ἀμέσως καὶ ἀνάβει τὸ λυχνάρι. Κρατώντας το στὸ χέρι 
του προέπεμψε τὸν ὑβριστή του γιὰ νὰ μὴ σκοντάψει στὸ σκοτάδι τῆς νύχτας... 
Μεγάλη ὄντως ἡ ἀνεξικακία τοῦ Περικλῆ!

Ὁ ἀπόστολος Παῦλος μᾶς συμβουλεύει: «Μὴν ἀνταποδίδετε σὲ κανέναν κακὸ 
γιὰ τὸ κακὸ ποὺ σᾶς ἔκανε... Μὴ νικιέσαι ἀπὸ τὸ κακό, ὥστε μὲ παραφορὲς καὶ 
ἐκδικήσεις νὰ παρασύρεσαι κι ἐσὺ σ’ αὐτό, ἀλλὰ νὰ νικᾶς μὲ τὸν καλὸ τρόπο σου 
καὶ μὲ τὴν ἀγαθοεργία τὸ κακὸ ποὺ ὁ ἄλλος σοῦ ἔκανε» (Ρωμ. ιβ΄ 17-21). 

Ἂς προσπαθοῦμε αὐτὸ τὸ πνεῦμα νὰ ἐπικρατεῖ στὶς οἰκογένειες, στὴν ἐργασία 
μεταξὺ συναδέλφων, στὶς καθημερινὲς δοσοληψίες μας μὲ τοὺς ἄλλους ἀνθρώ-
πους. Λοιπόν, «μὴ νικῶ ὑπὸ τοῦ κακοῦ, ἀλλὰ νίκα ἐν τῷ ἀγαθῷ τὸ κακόν».



 Τὸ φάρμακο τοῦ παιδιοῦ σου      

ΗΗ  ταν τότε ποὺ ἀνέβαιναν στὸ Μονα-
στήρι τοῦ ἁγίου Νικολάου Βαρσῶν 
τῆς Ἀρκαδίας. Οἱ περισσότεροι μὲ 

τὰ ζῶα. Κάποιοι ἀπὸ πιὸ ἀπόμακρα χω-
ριὰ ἔφθαναν ὣς τὸν κεντρικὸ δρόμο μὲ 
τὸ λεωφορεῖο τῆς ἄγονης γραμμῆς. Κι 
ἀπὸ κεῖ μὲ τὰ πόδια στὸ χωματόδρομο 
ἔφθαναν στὸ Μοναστήρι. 

Ἦταν τότε πανηγύρι. Μέρα ποὺ γιόρ-
ταζε ὁ Ἅγιός τους. Γιόρταζαν καὶ οἱ καρ-
διὲς ὅλων. Ἔλαμπαν καὶ τὰ πρόσωπά 
τους. Γιατὶ ἦταν καλεσμένοι στὸ θεῖο 
παν ηγύρι τοῦ φίλου τοῦ Θεοῦ.  Μόλις 
εἶχε γίνει ἡ ἀπόλυση. Καὶ ὁ  ἡγούμενος 
μοίραζε σ’ ὅλους μὲ τὴ σειρὰ τὴν εὐλο γία, 
τοὺς διαβασμένους ἄρτους.  Κάποιος 
ἀπὸ τοὺς προσκυνητὲς εἶχε  δίπλα του 
γονατίσει στὴν  ἀνθοστολισμένη εἰκόνα 
τοῦ Ἁγίου, στὸ τέμπλο καὶ ἔκλαιγε καὶ 
ἔ  λεγε:

–Φέρ’ το μου, φέρ’ το μου, ἅγιε, τὸ πορ-
 τοφόλι μου! Πῶς θὰ γυρίσω πίσω στὸ 
μακρινὸ χωριό μου; Πῶς θὰ πληρώ  σω 
τὸ εἰσιτήριο;

Τά ’χασε ὁ ἡγούμενος ἀκούγοντας 
τοῦ  το τὸ αἴτημα. Σταμάτησε τὸ βλογη-
μένο μοίρασμα. Καί ’βαλε φωνὴ μεγάλη:

–Γιὰ σταθεῖτε μιὰ στιγμή, χριστιανοί 
μου. Ὅποιος βρῆκε κάποιο πορτοφόλι, 
νὰ τὸ παραδώσει ἀμέσως ἐδῶ.

Βγῆκε καὶ ἔξω στὴν αὐλὴ μὲ τ’ ἄμφιά 
του ντυμένος. Τό ’πε καὶ τὸ ξανάπε καὶ 
’κεῖ γύρω δυνατά. Νὰ τὸ ἀκούσουν ὅλοι.

–Χάθηκε ἕνα πορτοφόλι. Ὅποιος τὸ 
εἶδε, νὰ τὸ φέρει γρήγορα ἐδῶ στὸν 
μπαρμπα-Νίκο.

Ἀλληλοκοιτάχθηκαν οἱ  προσκυνητές. 
Ἔδειχναν ἀμηχανία καί ἀπορία. Μὰ εἶ-

ναι δυνατὸν νὰ ὑπάρχει κλέφτης ἀνάμε-
σά τους; Κάποιοι προθυμοποιήθηκαν 
νὰ βοηθήσουν τὸν ταραγμένο ἄνθρω-
πο...

Σὲ λίγο ἔφευγαν παρέες-παρέες οἱ 
προσκυνητές. Οἱ σημαῖες κυμάτιζαν πε-
ρήφανα καὶ οἱ καμπάνες χτυποῦσαν 
χαρμόσυνα. Ἀλλὰ στὴν καρδιὰ ἑνὸς κτυ-
ποῦσε ἄλλη καμπάνα πένθιμη. Ἦταν 
ἀπὸ τὴ συνείδησή του ποὺ διαμαρτυρό-
ταν γιὰ τὴν κλοπή. Κατέβαινε καὶ αὐτὸς 
χωρὶς νὰ δίνει ὑποψίες σὲ κανέναν πὼς 
ἦταν ἔνοχος.

Ἔφθασε στὸ σπίτι του ὁ Μῆτρος. Ἄ -
νοιξε κρυφὰ τὸ κλεμμένο πορτοφόλι. 
Δὲν πρόσεξε πόσα ἦταν τὰ χρήματα. 
Ὅσα ὅμως καὶ νά ’ταν, τὰ εἶχε ἀνάγκη. 
Ἔπεσε νὰ κοιμηθεῖ. Ὅσο μπόρεσε νὰ 
κοιμηθεῖ. Ξύπνησε πρωί, ταραγμένος. 
Πῶς νὰ ἡσυχάσει; Ξεκίνησε γιὰ τὰ χω-
ράφια του καὶ τὰ ζῶα του. Ἐπέστρεψε 
σχετικὰ νωρίς. Τὸν εἶδαν οἱ συγχωρια-
νοί του ἀπὸ τὸ πρῶτο καφενεῖο καὶ τρέ-
ξαν μὲ ἀγωνία νὰ τοῦ ποῦν:

–Τά ’μαθες, Μῆτρο; Γιὰ τὸ παιδί σου! 
Τὸ μικρό σου!

–Τί; 
–Στὸ προαύλιο τοῦ σχολείου στὸ διά-

λειμμα στὰ καλὰ καθούμενα ἔπεσε χάμω 
καὶ ἔμεινε ἀκίνητο, ξερό, ἀναίσθητο. Ἡ 
καρδούλα του χτυποῦσε ἀργά-ἀργά. Τὸ 
χρῶμα του χάθηκε, εἶχε ἀσπρίσει. Ἔ   -
τρεξε ὁ Γιώργης μὲ τὸ ἀγροτικὸ κι  ἔφερε 
γιατρό. Τὸ ξήτασε. Ἀλλὰ δὲν βρῆκε τί-
ποτα. Τὸ πῆγαν στὸ σπίτι. Ἀκόμη δὲν ἔ  -
χει συνέλθει. Ψάχνουν νὰ βροῦν τί ἔχει.

–Ζεῖ; 
–Ἀκόμα ζεῖ...



Σὰν ἀστραπὴ πέρασε ἀπὸ τὸ νοῦ τοῦ 
Μήτρου ἡ σκέψη: «Τὸ φάρμακο τοῦ 
παι διοῦ σου τό ’χεις ἐσύ! Καὶ εἶναι ἡ με-
τάνοιά σου». Ἔτρεξε στὴν Ἐκκλησία τοῦ 
χωριοῦ. Ἦταν ἀνοιχτή. Βρῆκε τὸν πα-
πα-Θύμιο νὰ καθαρίζει τὰ στασίδια. Καί 
’πεσε στὰ πόδια τοῦ σεβάσμιου ἱερέα, 
ποὺ ἤξερε τὸ περιστατικό.

–Παπα-Θύμιο, τοῦ λέει, συγχώρεσέ 
με, ἐγὼ εἶμαι ὁ κλέφτης.

–Ὄχι σὲ μένα. Στὸν ἡγούμενο νὰ πᾶς, 
Μῆτρο. Ἐκεῖ νὰ τὰ πεῖς ὅλα. Καὶ μὴν 
ντραπεῖς, καὶ μὴ φοβηθεῖς, Μῆτρο. Φύ -
γε γρήγορα!

Τί νὰ κάνει ὁ πονεμένος πατέρας! Πῆ-
ρε ἀλαφιασμένος τὸν ἀνήφορο. Τὰ πό-
δια του ἔτρεχαν γοργά. Ἡ καρδιά του 
πήγαινε νὰ σπάσει. Νὰ προλάβει νὰ πεῖ 
τὸ «ἥμαρτον»! Νὰ παραδώσει τὸ κλεμ-
μένο στὸν κάτοχο του. Ἔφθασε. Χτύπη-
σε τὴ μεγάλη κουδούνα τῆς βαριᾶς σι-
δερένιας πόρτας.Τοῦ ἄνοιξαν.

–Παρακαλῶ νὰ δῶ τὸν ἅγιο Ἡγούμε-
νο, εἶναι ἐπεῖγον τὸ θέμα μου, εἶπε.

Σὲ λίγο κατέθετε ὁ Μῆτρος τὸ βαρύ 
του φορτίο στὸν Θεὸ τοῦ ἐλέους καὶ τῶν 
οἰ   κτιρμῶν.

–Ἅγιε μου Γέροντα, πατέρα, συγχώ ρε-
σέ με. Ἐγώ εἶμαι πού... μπῆκε τὸ πνεῦ-

μα τοῦ προδότη Γιούδα μέσα μου. Μὲ 
τύφλωσε καὶ μ’ ἔκανε νὰ κλέψω. Μοῦ 
’φερε μετὰ τὴν ντροπὴ νὰ σ’ τὸ ἀποκα -
λύψω. Ἀλλὰ μὲ βρῆκε συμφορὰ στὸ 
σπί τι καὶ ἔτρεξα νὰ ξομολογηθῶ καὶ νὰ 
παραδώσω πίσω τὸ κλεμμένο ὅπως τὸ 
πῆρα... Συγχώρα με, Κύριέ μου, Κύριέ 
μου, καὶ γιὰ ὅλα τὰ ἄλλα κρίματα τῆς 
ζωῆς μου. 

–Μὴ φοβᾶσαι, Μῆτρο μου. Τό ’ξερα 
πὼς ὁ Ἅγιος θὰ φέρει πίσω τὸ κλεμμένο, 
γιατὶ δὲν ἀνέχεται στὸν τόπο του ἀταξί-
ες καὶ ἀσχήμιες. Ὁ Θεὸς νὰ σὲ συγχω-
ρέσει. Πήγαινε στὸ καλὸ καὶ καλὴ ὑγεία 
στὸ παιδί σου... Σὲ περιμένω νὰ τὰ ξα-
ναποῦμε. Σήμερα ἔγινε ἡ ἀρχὴ τῆς με-
τανοίας σου.

Δὲν πρόλαβε νὰ φθάσει στὸ σπίτι του 
ὁ πατέρας καὶ ἡ χαρμόσυνη εἴδηση εἶχε 
ἀκουσθεῖ σ’ ὅλο τὸ χωριό. Τὸ μικρό 
του παιδὶ ἔγινε τελείως καλά! Τὴν ὥρα 
ποὺ ὁ πατέρας ὁμολογοῦσε τὸ μεγά-
λο του κρίμα στὸ Μοναστήρι τοῦ Ἁγίου, 
ὁ Θεὸς ἔκανε τὸ θαῦμα του. Ὄχι μόνο 
ἕνα θαῦμα. Ἕνα στὴν ψυχὴ τοῦ πονη-
ροῦ πατέρα καὶ ἕνα στὸ σῶμα τοῦ ἀθώ-
ου παιδιοῦ του.

Τὸ φάρμακο τοῦ παιδιοῦ τὸ βρῆκε ὁ 
πατέρας.

   τό ’χεις ἐσύ! 

Ἀληθινὴ ἱστορία



Ἔχεις

Ε χεις facebook (φέϊσμπούκ); Ἡ κοι-
νότυπη πλέον ἐρώτηση μεταξύ μας, 
ποὺ παραπέμπει καὶ  ὑπόσχεται ὅτι 

θὰ ἐπικοινωνοῦμε περισσότερο μέσα 
ἀπὸ ἐκεῖ. Θὰ γνωρισθοῦμε καλύτερα 
ἐκεῖ. Θὰ μιλᾶμε συχνότερα. Θὰ συνδε-
θοῦμε βαθύτερα.

«Ἔχουν ὅλοι! Ἐγὼ νὰ μὴν ἔχω;». Τὸ 
πρῶτο ἐρώτημα πρὸς τὸν ἴδιο τὸν ἑαυ-
τό μας, ποὺ ὁδηγεῖ διαρκῶς τὸν ἕνα με  -
τὰ τὸν ἄλλο νὰ φτιάξει τὸ δικό του προ-
φὶλ στὸ facebook1, στὸ twitter1 (του ΐτερ) 
ἢ ἄλλοῦ.

Καὶ σπεύδουν νὰ ἀνοίξουν τὴ δική 
τους σελίδα ὄχι μόνο ἄτομα νεαρῆς ἡλι-
κίας ἀλλὰ καὶ μεγαλύτεροι, ποὺ ἀρχικὰ 
ἔβλεπαν μὲ κάποια  περιφρονητικὴ ἀ  -
δι α  φορία τοὺς ἠλεκτρονικοὺς ὑπολο  -
γιστές, τὸ internet καὶ φυσικὰ τὰ «ἐρ-
γαλεῖα» τῆς ἠλεκτρονικῆς  κοινωνικῆς 
δι    κτύωσης, ὅπως ἀποκαλεῖται τὸ face-
book καὶ τὰ παρόμοια μὲ αὐτό. Καὶ ζη-
τοῦν οἱ μεγαλύτεροι «τεχνικὴ ὑποστή-
ριξη» καὶ γνώσεις ἀπὸ τοὺς νεότερους 
γιὰ τὰ πρῶτα τους βήματα στὰ νέα μέ-
σα ἐπικοινωνίας, ὄχι μόνο ἐπειδὴ εἶναι 

τῆς μόδας ὁ τρόπος αὐτός, ἀλλὰ καὶ ἐ  -
πειδὴ ὑπόσχεται πολλά.

Κι ὄχι μόνο ὑπόσχεται ἀλλὰ ἔπεισε 
πλέ ον τοὺς πάντες ὅτι εἶναι ἀναγκαῖος. 
Καὶ εἶναι ἀλήθεια ὅτι παρέχει πάρα 
πολλὲς δυνατότητες ὁ νέος αὐτὸς τρό-
πος διαδικτυακῆς ἐπικοινωνίας. Τόσο 
ποὺ ἐνθουσιάζεται κανεὶς μὲ τὴν εὐκο-
λία τῆς ἐπικοινωνίας ποὺ  προσφέρει. 
Δυνατότητες ποὺ πρὶν ἀνῆκαν στὸν 
χῶρο τῆς φαντασίας, τώρα ὑλοποιοῦν-
ται πανεύκολα καὶ ἐντυπωσιάζουν ὅ  -
λους. 

Δὲν εἶναι ἐντυπωσιακὸ νὰ μπορεῖς 
με   τὰ ἀπὸ δεκαετίες νὰ βρεῖς καὶ νὰ ἐπι-
κοινωνήσεις μὲ τὸν χαμένο συμμαθη-
τή σου στὸ σχολεῖο, μὲ τὸν συνάδελφό 
σου στὸ στρατὸ ἢ μὲ τὸν φίλο τῶν παι-
δικῶν σου χρόνων σ’ ἐκείνη τὴν πα-
λιὰ γειτονιὰ τοῦ πατρικοῦ σου  σπιτιοῦ, 
ποὺ ξυπνᾶ μέσα σου ὅλες ἐκεῖνες τὶς 
ἀλησμόνητες μὰ καὶ ξεθωριασμένες 
ἀπ’ τὸ χρόνο παιδικὲς ἀναμνήσεις;

Δὲν εἶναι δελεαστικὸ νὰ μπορεῖς νὰ 
στήσεις τὸ δικό σου προφὶλ προσθέτον-
τας γιὰ τὸν ἑαυτό σου ὅσες πληροφο-

–

Ἀντιμέτωποι μὲ τὰ δίχτυα
τῶν μέσων κοινωνικῆς δικτύωσης ΆΆ

;
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ρίες νομίζεις ὅτι σὲ ἐκφράζουν ἢ σὲ ἀντιπροσωπεύουν; 
Δὲν σοῦ φαίνεται πιὸ εὔκολο νὰ βρεῖς ὁμοϊδεάτες στὶς 

ἀπόψεις σου καὶ στὶς προτιμήσεις σου ἐντασσόμενος 
σὲ ὁμάδες (‘‘groups’’) ποὺ θεωρεῖς ὅτι πραγματικὰ σὲ 
ἐκφράζουν, ἀφοῦ εἶναι συναντιλήπτορες καὶ συνυπο-
στηρικτὲς τῶν δικῶν σου ἀπόψεων καὶ ἰδεῶν;

Δὲν ἀπολαμβάνεις τὴν ἀμεσότητα τῆς συμμετοχῆς καὶ 
τὴ χαρὰ τῆς προσωπικῆς ἔκφρασης ἐκδηλώνοντας τὴν 
ἐπιδοκιμασία σου γιὰ ἰδέες, πρόσωπα, φωτογραφίες, 
βίντεο, ἄρθρα, ἀπόψεις καὶ τόσα ἄλλα, ἁπλῶς πατών-
τας τὸ ‘‘like’’2 (λάϊκ) ποὺ ἐμφανίζεται δίπλα σ’ αὐτά;

Δηλαδὴ δὲν εἶναι συναρπαστικὸ νὰ μπορεῖ ὁ καθένας 
μας νὰ δημιουργήσει μιὰ ταυτότητα παγκοσμίου βελη-
νεκοῦς καὶ προβολῆς, τῆς ὁποίας τὰ προσβάσιμα στοι-
χεῖα τὰ ἔχει καθορίσει ὁ καθένας στὸ προσωπικό του 
προφίλ; 

Ἄλλαξαν πιὰ τὰ δεδομένα καὶ ὁ τρόπος ζωῆς μας σή-
μερα. Κάποτε δουλεύαμε ὀκτὼ ὧρες, σήμερα ἔχουμε 
χάσει τὸ μέτρημα... (ὅσοι ἔχουν ἀκόμη ἐργασία). Κά πο-
τε εἴχαμε χρόνο νὰ βρεθοῦμε μὲ τοὺς φίλους μας καὶ νὰ 
ἐπικοινωνήσουμε, σήμερα τὰ λέμε μέσω MSN3 (Ἔμ -  ἔς -
   ἔν) καὶ Skype4 (σκάϊπ).

Κάποτε παίζαμε ποδόσφαιρο μὲ τοὺς φίλους μας στὶς 
ἀλάνες, τώρα σὲ κάποια παιχνιδομηχανή, στὸ play-
station (πλέϊστέϊσον) ἢ κάποια ἄλλη. Κάποτε λέγαμε 
καλημέρα σ’ ἕναν περαστικὸ καὶ τὸν ρωτούσαμε γιὰ τὴν 
τάδε ὁδό, σήμερα μᾶς τὸ λέει ὁ navigator5 (ναβιγκέϊτορ) 
στὸ GPS6 (Τζί - πί - ἔς). Κάποτε εἴχαμε τὶς πόρτες τῶν 
σπιτιῶν μας ἀνοικτὲς ὅπως καὶ τὶς καρδιές μας, σήμερα 
βάζουμε συναγερμοὺς καὶ κλειστὰ κυκλώματα τηλεορά-
σεως γιὰ νὰ μὴν πλησιάσει κανείς. Κάποτε μαζευόμα-
σταν ὅλη ἡ οἰκογένεια στὸ κυριακάτικο τραπέζι κι αἰσθα-
νόμασταν ἑνωμένοι καὶ εὐτυχισμένοι. Σήμερα βλεπόμα-
στε σπανίως. Κάποτε κοιτούσαμε τοὺς ἀνθρώπους στὰ 
μάτια, σήμερα τοὺς κοιτᾶμε στὴν τσέπη. Κάποτε δου-
λεύαμε γιὰ νὰ ζήσουμε, σήμερα ζοῦμε γιὰ νὰ δουλεύ-
ουμε. Κάποτε εἴχαμε χρόνο γιὰ τὸν ἑαυτό μας, σήμερα 
δὲν ἔχουμε χρόνο γιὰ κανέναν. Ἄλλαξαν οἱ ἐποχές! Τὰ 
πάντα ἄλλαξαν! Καὶ ἦρθαν τὰ σύγχρονα δεδομένα καὶ 
οἱ μοντέρνες λύσεις νὰ ἀπαντήσουν στὸ πρόβλημα τῆς 
μοναξιᾶς καὶ τῆς ἐλλείψεως ἐπικοινωνίας.                  ➙

Σαγηνεύουν μικροὺς καὶ μεγά-
λους. Πολὺς χρόνος ξοδεύεται 
σ’ αὐτά. Μπῆκαν στὴ ζωή μας. 
Τὴν ἐπηρεάζουν. Ἔγιναν ἡ ἴδια 
ἡ ζωή μας ἢ μιὰ ἄλλη ζωή, πολὺ 
πιὸ φαντασμαγορικὴ ἀπ’ ὅ,τι ἡ 
πραγματική.

Βιντεοπαιχνίδια. Μιὰ κριτι-
κὴ ματιὰ στὸν κόσμο τους.

Κρύβουν κινδύνους;
Δημιουργοῦν ἐξαρτήσεις; 
Ἐπηρεάζουν τὴ ζωή μας; 
Ἔχουν θετικὲς συνέπειες; 
Τί πρέπει νὰ ξέρουν οἱ γονεῖς; 
Τί πρέπει νὰ ξέρουν τὰ παιδιά; 
Σ’ αὐτὰ καὶ σὲ ἄλλα ἐρωτήματα 

ἀπαντᾶ τὸ νέο βιβλίο τῶν ἐκδό-
σεών μας. Ἕνα βιβλίο γιὰ γο-
νεῖς, παιδιὰ καὶ παιδαγωγούς.

Σελίδες 211. Τιμᾶται 5  ̦.

Νέα ἔκδοσηΝέα ἔκδοση

ΒΙΝΤΕΟ
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Ἀρχιμ. Μάρκου Κ. Τζανακάκη
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∆ΕΚΑ
ΠΕΝΘ
ΗΜΕ
ΡΟ

ΟΡΘΟ
∆ΟΞΟ

 ΧΡΙΣ
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.gr
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

ΑΝΙΚΚάπως ἔτσι προέκυψε καὶ ὁ νέος αὐτὸς τρόπος 
ἐ    πικοινωνίας. Αὐτὸς ὁ ἄλλος κόσμος ἐπικοινωνίας! 
Πρωτόγνωρος καὶ ἔξω ἀπὸ τὰ ὅρια καὶ τῆς πιὸ καλ-
πάζουσας φαντασίας λίγα χρόνια πρίν. Ταχύτατος 
καὶ ἄμεσος ὅσο κανεὶς ἄλλος μέχρι τώρα. Φθηνὸς 
καὶ ἀποδοτικός. Γι’ αὐτὸ καὶ συναρπαστικὸς καὶ σα-
γηνευτικός. Κέρδισε γρήγορα τὶς προτιμήσεις τῶν 
ἀνθρώπων ὅπου γῆς καὶ διαχειρίζεται πλέον τὰ προ-
σωπικὰ δεδομένα καὶ τὴν ἐπικοινωνία σχεδὸν ὅλων 
τῶν κατοίκων τοῦ πλανήτη μας ποὺ ἔχουν τὸ προ-
νόμιο νὰ μὴν ἀνήκουν στοὺς πολίτες τοῦ λεγόμενου 
«τρίτου» κόσμου.

Δὲν ἀποσκοποῦμε σὲ ἀφοριστικὴ ἀποδοκιμασία 
τοῦ νέου αὐτοῦ ἐπικοινωνιακοῦ τρόπου τῆς ζωῆς 
μας. Δὲν ἐμφορούμαστε ἀπὸ συντηρητισμό. Οὔτε 
ὅμως θέλουμε ἄκριτα καὶ ἀβασάνιστα νὰ υἱοθετή-
σουμε ὁτιδήποτε καινοφανὲς καὶ σύγχρονο μόνο καὶ 
μόνο ἐπειδὴ εἶναι τέτοιο. Ἁπλῶς θέλουμε νὰ στα  θοῦ-
με κριτικὰ ἀπέναντι στὰ νέα δεδομένα  μαζι  κῆς ἐπι-
κοινωνίας καὶ κοινωνικῆς δικτύωσης. Εἰδικὰ τώρα 
ποὺ ὅλο καὶ περισσότερο ἐπιβάλλονται σὲ μικροὺς 
καὶ μεγάλους.

Τώρα ποὺ μποροῦμε πιὸ νηφάλια ἀπὸ ὅ,τι κατὰ 
τὸν πρῶτο μας σαγηνευτικὸ ἐντυπωσιασμὸ καὶ ἔ  -
χον  τας τὴν πείρα τῆς χρήσεώς τους νὰ κάνουμε τὶς 
πρῶ  τες ἐκτιμήσεις. Ἀλλὰ γι’ αὐτὰ στὸ ἑπόμενο.   

1. Ἀπὸ τὰ πιὸ διαδεδομένα μέσα κοινωνικῆς δικτύωσης. 
2. «Μοῦ ἀρέσει». Ἐπιλογὴ ποὺ παρέχει τὸ πρόγραμμα τοῦ 

facebook ὥστε νὰ δίνεται ἡ δυνατότητα στὸ χρήστη νὰ ἐκφράζει 
τὴ θετική του ψῆφο ἢ τὴν προτίμησή του γιὰ πρόσωπα, προϊόν-
τα, ἰδέες, ἀπόψεις, φωτογραφίες, βίντεο κλπ.

3. Ἱστότοπος τῆς Microsoft γιὰ τὴ δημιουργία ἱστολογίων καὶ 
κοινωνικῶν συνομιλιῶν. Δηλαδὴ ἕνα πρόγραμμα μέσῳ τοῦ ὁ  -
ποίου ἐπικοινωνεῖς «ζωντανὰ» μὲ φίλους σου εἴτε πληκτρολο-
γώντας τὸν διάλογο σὲ εἰδικὸ παράθυρο, εἴτε διὰ μέσου φωνῆς, 
εἴτε μὲ κάμερα ἢ καὶ μὲ ὅλα αὐτὰ μαζί.

4. Skype: Πρόγραμμα ὑπηρεσίας μέσῳ τοῦ ὁποίου προσφέ-
ρεται ἡ δυνατότητα ἐπικοινωνίας χωρὶς χρέωση μέσῳ internet 
μὲ γραπτὸ κείμενο, ἦχο καὶ εἰκόνα σὲ ὅποιο σημεῖο τοῦ πλανή-
τη ὑπάρχει internet.

5. Πλοηγός.
6. GPS (Global Positioning System): Παγκόσμιο σύστημα ἐν-

τοπισμοῦ θέσεως βασιζόμενο σὲ πλέγμα δορυφόρων, ποὺ πα-
ρέχουν ἀκριβεῖς πληροφορίες γιὰ τὴ θέση ἑνὸς σημείου, τὸ ὑψό-
μετρό του, τὴν ταχύτητά του καὶ τὴν κατεύθυνσή του.


