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Μ  οιάζει ἀπίστευτο. Καὶ ὁπωσδήποτε θὰ τὸ θεωρούσαμε βλασφημία νὰ ποῦμε κάτι 
τέτοιο γιὰ τὸν Κύριο Ἰησοῦ Χριστό, τὸν παντοδύναμο Θεό μας. Ὅμως ἀκριβῶς 
ἡ λέξη αὐτὴ ὑπάρχει μέσα στὸ Εὐαγγέλιο. Μᾶς τὴν παραδίδει ὁ εὐαγγελιστὴς 

Μάρκος, καὶ ἀσφαλῶς δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ τὴν ξεπεράσει ὁ ἀναγνώστης χωρὶς νὰ 
νιώσει μέσα του συγκλονισμό, ἂν βέβαια μελετᾶ μὲ προσοχὴ καὶ 

ἐγρήγορση πνευματικὴ τὴν Ἁγία Γραφή.
Μιὰ λέξη στὴν ἀρνητική της μορφή: «Οὐκ ἠδύνατο»! Δὲν 

μποροῦσε!
Δὲν μποροῦσε ὁ Χριστός; Τί δὲν μποροῦσε;
Νὰ κάνει θαύματα δὲν μποροῦσε! Τὸ λέει καθαρὰ ὁ Εὐαγγε-
λιστής: «Καὶ οὐκ ἠδύνατο ἐκεῖ οὐδεμίαν δύναμιν ποιῆσαι...» 

(Μάρκ. ς΄ 5-6).
Εἶχε πάει στὴν πατρίδα του, τὴ Ναζαρέτ, ὁ Κύριος μαζὶ 

μὲ τοὺς μαθητές Του. Κι ὅταν στὴ Συναγωγὴ τὸ Σάββα-
το τοὺς μίλησε, οἱ Ναζαρηνοὶ σκανδαλίστηκαν καὶ μὲ γογ-
γυσμὸ καὶ ἀγανάκτηση ἄρχισαν νὰ κρυφομιλοῦν μεταξύ 

τους: «Ποῦ τὴ βρῆκε αὐτὸς τέτοια σοφία καὶ δύναμη νὰ 
ἐπιτελεῖ θαύματα; Μέχρι πρὶν ἀπὸ λίγο καιρὸ δὲν ἦταν 
μαζί μας, μαραγκὸς ἄσημος, ἀπὸ ἄσημους γονεῖς κατα-
γόμενος;». Ψιθύριζαν καὶ ἀπιστοῦσαν, δὲν εἶχαν καμιὰ 
διάθεση νὰ Τὸν ἀποδεχθοῦν ὡς ἀπεσταλμένο ἀπὸ τὸν 

Θεό. Τοὺς τὸ εἶπε ἐξάλλου καθαρὰ ὁ ἴδιος ὁ Κύριος: «Οὐκ 
ἔστι προφήτης ἄτιμος εἰ μὴ ἐν τῇ πατρίδι αὐτοῦ» (στίχ. 4). 
Πουθενὰ ἀλλοῦ δὲν ἀρνοῦνται νὰ τιμήσουν ἕναν προ-
φήτη παρὰ μόνο στὴν πατρίδα του. Καὶ ἐλυπεῖτο ὁ Χρι-

στός μας γιὰ τὴν πώρωση τῆς καρδιᾶς τους «καὶ ἐθαύμα-
ζε διὰ τὴν ἀπιστίαν αὐτῶν» (στίχ. 6). Ἔνιωθε ἔκπληξη με-

γάλη, ἀπορία γιὰ τὴν ἀπιστία τους. Καὶ τελικὰ «οὐκ ἠδύνα-

Ἀδυνατεῖ ὁ παντοδύναμος!
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το», δὲν μποροῦσε ἐκεῖ νὰ κάνει κανένα 
θαῦμα, παρὰ μόνο σὲ λίγους ἀρρώστους 
ἔβαλε τὰ χέρια Του καὶ τοὺς θεράπευσε.

«Οὐκ ἠδύνατο»! Φοβερό, συγκλονι-
στικό! Ἐπειδὴ αὐτοὶ δὲν εἶχαν πίστη, ὁ 
Χριστὸς δὲν μποροῦσε...

Βέβαια, πρέπει νὰ κατανοήσουμε σω-
στὰ τὴν ἔννοια τοῦ ρήματος. Ὄχι ὅτι ὁ Χρι-
στὸς δὲν εἶχε τὴ δύναμη νὰ κάνει θαῦμα, 
ἀλλὰ ὅτι ἡ ἀπιστία τους γινόταν ἐμπόδιο 
στὸ νὰ ἐνεργήσει ἐπάνω τους αὐτὴ ἡ δύ-
ναμη τοῦ Χριστοῦ.

Διότι αὐτὸ ἀκριβῶς συμβαίνει πάντοτε 
μὲ τὸν παντοδύναμο Κύριο καὶ τὸν ἀδύ-
ναμο ἄνθρωπο: Προκειμένου ἡ πανσθε-
νὴς Χάρις Του, ἡ δύναμη, ἡ θεϊκὴ ἐνέρ-
γεια νὰ ἔλθει στὸν ἄνθρωπο, νὰ σκηνώ-
σει μέσα του καὶ νὰ ἐπιφέρει τὰ ἀγαθά της 
ἀποτελέσματα, χρειάζεται ἀπαραιτήτως 
ἡ συν έργεια τοῦ ἀνθρώπου, ἡ ἑκούσια 
ἀποδοχὴ αὐτῆς τῆς δυνάμεως τοῦ Θεοῦ, 
τῆς Χάριτός Του. Ἂν αὐτὸς ὁ παράγων 
δὲν ὑπάρξει, τότε ἡ Χάρις ἀδρανεῖ, δὲν 
μπορεῖ νὰ ἐνεργήσει.

Καὶ ἀκριβῶς ἡ συνέργεια αὐτὴ τοῦ ἀν-
θρώπου δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο παρὰ ἡ πί-
στη του. Πίστη στὴν παντοδυναμία τοῦ 
Θεοῦ. Πίστη στὴν ἀγαθὴ πρόνοιά Του. 
Πί στη ζωντανή, ζέουσα, φλογερή. Αὐτὴ 
εἶ  ναι ἡ δική του συνέργεια.

Τὸ ἐκπληκτικὸ αὐτὸ ρῆμα ποὺ χρησι-
μοποιεῖ ὁ Εὐαγγελιστής, μᾶς ὁδηγεῖ μὲ 
φυσικὸ τρόπο στὸ συμπέρασμα ὅτι τὸ 
κλειδὶ προκειμένου νὰ δοῦμε τὴ Χάρη τοῦ 
Θεοῦ νὰ ἐνεργεῖ στὴ ζωή μας – μὲ ἄλλα 
λόγια τὸ θαῦμα – τὸ κατέχουμε ἐμεῖς καὶ 
ὄχι ὁ Θεός. Ἡ πίστη ἡ δική μας ξεκλειδώ-
νει τοὺς κρουνοὺς τῆς Χάριτος, φέρνει τὸ 
θαῦμα στὴ ζωή μας, ἐνῶ ἀντίθετα ἡ ἀπι-
στία μας τοὺς κλειδώνει, δένει τὰ χέρια 
τοῦ Θεοῦ. Τέτοια ἐξουσία μᾶς ἔχει δώσει 
ὁ Θεός: νὰ Τοῦ δένουμε ἢ νὰ Τοῦ λύνου-
με τὰ χέρια, νὰ Τὸν ἀφήνουμε ἢ νὰ Τὸν 
ἐμποδίζουμε νὰ μπεῖ στὴ ζωή μας.

Πῶς νὰ μπεῖ ὁ Θεὸς στὴ ζωή μας, ὅταν 

δὲν Τοῦ ἀφήνουμε περιθώρια; Πῶς νὰ 
μᾶς βγάλει ἀπὸ τὰ ἀδιέξοδά μας, ὅταν ὅλα 
προσπαθοῦμε νὰ τὰ λύσουμε μὲ τὴ λογι-
κή μας καὶ τὶς δικές μας ἐνέργειες; Ἀσφά-
λειες ἀπὸ δῶ, ἐπενδύσεις ἀπὸ κεῖ, οἰκο-
γενειακοὶ προγραμματισμοὶ ἀπ’ τὴν ἄλλη 
(δηλαδὴ «ἕνα παιδὶ καὶ πολὺ εἶναι»), ποῦ 
περιθώριο γιὰ τὸν Θεὸ μετά; Καὶ ἔπειτα 
παλεύουμε νὰ ξεπεράσουμε τὶς κρίσεις 
μας: οἰκονομικές, οἰκογενειακές, κοινωνι-
κές, θεσμῶν, ἀξιῶν. Ἀδιέξοδα ἀπὸ παν-
τοῦ. Σφίξιμο, πνίξιμο. Ἀπελπισία.

Τί πίστη εἶχε ὁ κόσμος παλαιότερα! Γι-
νόταν ξηρασία, ἀνομβρία ἐπὶ μῆνες, κι 
ἔλεγαν «θὰ κάνουμε λιτανεία». Καὶ τὴν 
ἡμέρα ποὺ εἶχε καθορισθεῖ γιὰ τὴ λιτα-
νεία, ἔβγαιναν οἱ ἄνθρωποι ἀπ’ τὰ σπίτια 
τους – ὁ ἥλιος νὰ καίει πάνω ἀπ’ τὰ κε-
φάλια τους – κι ἔπαιρναν μαζί τους καὶ τὶς 
ὀμπρέλες! Πῶς μετὰ ὁ Θεὸς νὰ μὴν ἀντα-
ποκριθεῖ βλέποντας τέτοια πίστη; Ἦταν 
δυνατόν; Μποροῦσε νὰ τοὺς ἀφήσει νὰ 
διαψευσθοῦν στὶς ἐλπίδες τους πρὸς 
αὐτόν; Δὲν θὰ ἦταν καθόλου ἀσέβεια νὰ 
ποῦμε ὅτι ἡ ζωντανὴ αὐτὴ πίστη «ἐξα-
νάγκαζε» τὸν Θεό. Πῶς ὄχι, μετὰ ἀπὸ τὸ 
παράδειγμα ποὺ ἀναφέραμε;

Ἂν στὰ ἀδιέξοδά μας, εἴτε προσωπι-
κά, εἴτε οἰκογενειακά, εἴτε τοῦ ἔθνους μας, 
δὲν βλέπουμε τὴν ἐπέμβαση τοῦ Θεοῦ, ὁ 
λόγος δὲν εἶναι ὅτι ὁ Θεὸς μᾶς ξέχασε ἢ 
ὅτι ὁ Θεὸς δὲν μπορεῖ. Ὁ λόγος εἶναι ὅτι 
ἡ δική μας ἀπιστία, δηλαδὴ ἡ μὴ ἀνάθε-
ση τῆς ζωῆς μας στὸ Θεό, ἀλλὰ μόνο στὴ 
λογικὴ καὶ τὴν ἐπιστήμη μας, κλειδώνει 
τὴ δύναμή Του, τὴν ἐπενέργεια τῆς θείας 
Χάριτος, τὸ θαῦμα στὴ ζωή μας.

Ὁ Κύριος εἶναι παντοδύναμος. Τὸ θέμα 
εἶναι μὲ μᾶς. Θὰ Τοῦ παραχωρήσουμε ἄ  -
ραγε τὸ δικαίωμα νὰ μπεῖ στὴ ζωή μας; 
Θὰ Τοῦ τὴν ἀναθέσουμε μὲ τέλεια ἐμπι-
στοσύνη καὶ ἐλπίδα στὴν ἀγαθή Του 
πρόνοια;

Τότε θὰ δοῦμε θαύματα. Ἀπανωτὰ θαύ-
ματα στὴ ζωή μας.
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 Ἰωάννου ὁσίου,
Συμεὼν διὰ Χριστὸν σαλοῦ
Ἦχος γ΄ -  Ἑωθινὸν Δ΄

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
 Ρωμ. ς΄ 18-23
ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ

Ματθ. η΄ 5-13

ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ
(Δ΄ Ματθαίου)

t   ῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἐλθόντι τῷ Ἰησοῦ εἰς 
Καπερναούμ, προσῆλθεν αὐτῷ ἑκα-
τόνταρχος παρακαλῶν αὐτὸν καὶ λέ-

γων· Κύριε, ὁ παῖς μου βέβληται ἐν τῇ οἰ - 
κίᾳ παραλυτικός, δεινῶς βασανιζόμενος. 
καὶ λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· ἐγὼ ἐλθὼν θερα-
πεύσω αὐτόν. καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ἑκατόνταρ-
χος ἔφη· Κύριε, οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς ἵνα μου 
ὑπὸ τὴν στέγην εἰσέλθῃς· ἀλλὰ μόνον εἰπὲ 
λόγῳ, καὶ ἰαθήσεται ὁ παῖς μου. καὶ γὰρ 
ἐγὼ ἄνθρωπός εἰμι ὑπὸ ἐξουσίαν, ἔχων ὑπ’ 
ἐμαυτὸν στρατιώτας, καὶ λέγω τούτῳ, πο-
ρεύθητι, καὶ πορεύεται, καὶ ἄλλῳ, ἔρχου, 
καὶ ἔρχεται, καὶ τῷ δούλῳ μου,  ποίησον 
τοῦτο, καὶ ποιεῖ. ἀκούσας δὲ ὁ Ἰησοῦς ἐ -
θαύμασε καὶ εἶπε τοῖς ἀκολουθοῦσιν· ἀμὴν 
λέγω ὑμῖν, οὐδὲ ἐν τῷ Ἰσραὴλ  τοσαύτην 
πίστιν εὗρον. λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι πολλοὶ ἀπὸ 
ἀνατολῶν καὶ δυσμῶν ἥξουσι καὶ ἀνακλι- 
θήσονται μετὰ Ἀβραὰμ καὶ Ἰσαὰκ καὶ Ἰα- 
κὼβ ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν, οἱ δὲ 
υἱοὶ τῆς βασιλείας ἐκβληθήσονται εἰς τὸ
σκότος τὸ ἐξώτερον· ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυ-
θμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων. καὶ εἶ  - 
πεν ὁ Ἰησοῦς τῷ ἑκατοντάρχῳ· ὕπαγε, καὶ 
ὡς ἐπίστευσας γενηθήτω σοι. καὶ ἰάθη ὁ 
παῖς αὐτοῦ ἐν τῇ ὥρᾳ ἐκείνῃ.
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1. ;ξιος νὰ ὑποδεχθεῖ
τὸν �ύριο

Καθὼς ὁ Κύριος εἰσέρχεται στὴν πό λη 
τῆς Καπερναούμ, τὸν πλησιάζει ἕνας Ρω-
μαῖος ἑκατόνταρχος ─ ἀξίωμα ἀντίστοιχο 
μὲ τοῦ σημερινοῦ λοχαγοῦ ─ καὶ ἱκετεύει 
γιὰ τὴ θεραπεία τοῦ παραλύτου δούλου 
του, ὁ ὁποῖος ὑποφέρει φοβερά. 

–Ἐγὼ ὁ ἴδιος θὰ ἔλθω στὸ σπίτι σου καὶ 
θὰ τὸν θεραπεύσω, τοῦ ἀπαντᾶ ὁ Κύριος. 

Ὁ ταπεινὸς ἀξιωματικὸς συναισθανό-
μενος τὴν ἁμαρτωλή του κατάσταση μὲ 
συστολὴ διατυπώνει τοὺς διστα γμούς 
του:

–Κύριε, δὲν εἶμαι ἄξιος νὰ εἰσέλθεις κά-
τω ἀπὸ τὴ στέγη τοῦ σπιτιοῦ μου! «Κύ   ριε, 
οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς ἵνα μου ὑπὸ τὴν στέ  γην 
εἰσέλθῃς». 

Μία φράση ποὺ ἔγινε ἀπὸ τότε προσ-
ευχὴ τῆς Ἐκκλησίας διὰ μέσου τῶν αἰώ-
νων καὶ τὴν προφέρουμε μὲ συναίσθηση 
οἱ πιστοὶ στὴν Ἀκολουθία τῆς θείας Μετα-
λήψεως... Ἕνας λόγος ποὺ ὑποδεικνύει 
τὴ στάση μας κάθε φορὰ ποὺ προετοιμα-
ζόμαστε νὰ ὑποδεχθοῦμε τὸν Κύριο στὸν 
οἶκο τῆς ψυχῆς μας μὲ τὸ Μυστήριο τῆς 
Θείας Κοινωνίας. 

Ἀλήθεια, ποιὸς εἶναι ἄξιος νὰ κοινωνή-
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σει τὸ πανακήρατο Σῶμα καὶ τὸ ζωοποιὸ 
Αἷμα τοῦ Δεσπότου Χριστοῦ; Ποιὸς εἶναι 
ἄξιος ἔστω νὰ πλησιάσει στὸ ἅγιο Βῆμα, 
ἐκεῖ ὅπου «ἄγγελοι παρίστανται τρόμῳ»;... 
«Οὐδεὶς ἄξιος»! Κανένας ἀπὸ μᾶς ποὺ 
παραμένουμε προσκολλημένοι στὶς σαρ-
κικὲς ἐπιθυμίες καὶ ἡδονὲς δὲν εἶναι ἄξιος 
νὰ προσεγγίζει τὰ ἅγια Μυστήρια. Μόνο 
ὅποιος συναισθάνεται τὴν ἁμαρτωλότη-
τά του. Μόνο ὅποιος μετανοεῖ ἐμπράκτως, 
μπορεῖ νὰ ἐλπίζει ὅτι τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ 
θὰ τὸν ἐπισκεφθεῖ καὶ θὰ θεραπεύσει τὴν 
ψυχή του.

2. Πίστη ἀξιοθαύμαστη
Ὁ ἑκατόνταρχος ὅμως φανέρωσε καὶ πί-

στη ἀξιοθαύμαστη. Ἦταν τόσο δυνατὴ ἡ 
πίστη του, ὥστε νὰ εἶναι ἀπόλυτα πεπει-
σμένος ὅτι ὁ Κύριος μποροῦσε, ἂν ἤθε-
λε, νὰ θεραπεύσει τὸν δοῦλο του καὶ χωρὶς 
νὰ τὸν ἐπισκεφθεῖ. Ἀπὸ μακριά. Μόνο καὶ 
μόνο μὲ ἕνα λόγο Του! Εἶπε: Ὅπως ἐγὼ δι-
ατάζω τοὺς στρατιῶτες μου κι αὐτοὶ ἐκτε-
λοῦν τὴ διαταγή, πολὺ περισσότερο πι-
στεύω ὅτι Ἐσύ, Κύριε, ὅταν πεῖς ἕνα λόγο, 
εἶναι ἀπολύτως βέβαιο ὅτι ἀμέσως θὰ ἐκτε-
λεστεῖ. 

Αὐτὴ ἡ πίστη ἦταν ποὺ γέννησε τὸ θαῦ-
μα. Γι’ αὐτὸ καὶ ὁ Κύριος τοῦ εἶπε: «ὕπαγε, 
καὶ ὡς ἐπίστευσας γενηθήτω σοι». Πήγαινε 
στὸ σπίτι σου κι ἂς γίνει γιὰ σένα ὅπως τὸ 
πίστεψες (ὅτι δηλαδὴ μόνο μὲ τὸ λόγο μου 
καὶ ἀπὸ μακριὰ μπορῶ νὰ θεραπεύσω τὸ 
δοῦ λο σου). Καὶ πράγματι ἐκείνη τὴ στιγμὴ 
θεραπεύθηκε ὁ δοῦλος του.

Πόσο μεγάλη δύναμη ἔχει ἡ πίστη! Ὁ 
ἄνθρωπος ποὺ ἔχει θερμὴ καὶ ζωντανὴ 
πί στη, μπορεῖ νὰ μετακινήσει ὁλόκληρα 
βου  νά! Νὰ ξεπεράσει ἀνυπέρβλητα ἐμπό-
δια. Νὰ ἐπιτύχει αὐτὸ ποὺ φαίνεται ἀκατόρ-
θωτο. 

Ἂς στηρίζουμε λοιπὸν ὅλη τὴν πεποίθη-
σή μας στὸν πανάγαθο Θεὸ ποὺ μᾶς ἀ    γα-
πᾶ· στὸν παντοδύναμο Κύριο. Ἂς ἀ    γωνι-
ζόμαστε νὰ ζοῦμε σύμφωνα μὲ τὸ θέλημά 
Του καὶ μέρα μὲ τὴ μέρα θὰ βλέπουμε τὴν 

πίστη μας νὰ αὐξάνεται, τὸν ἑαυτό μας νὰ 
μεταμορφώνεται, τὴ ζωή μας νὰ γίνεται πιὸ 
εἰρηνικὴ καὶ εὐλογημένη.

3. C μεγάλη ἔκπληξη
Παράλληλα μὲ τὸ ἐκπληκτικὸ θαῦμα χά-

ριν τοῦ ἀλλοεθνοῦς ἑκατοντάρχου, ὁ Κύρι-
ος ἔκανε καὶ μιὰ βαρυσήμαντη προφητικὴ 
διακήρυξη. Εἶπε: Πολλοὶ σὰν τὸν ἑκα τόν-
ταρχο θὰ ἔλθουν ἀπὸ ἀνατολὴ καὶ δύση, 
ἀπ’ ὅλα τὰ μέρη τοῦ κόσμου, καὶ θὰ κα-
θίσουν μαζὶ μὲ τὸν Ἀβραάμ, τὸν Ἰσαὰκ καὶ 
τὸν Ἰακὼβ στὸ εὐφρόσυνο δεῖπνο τῆς Βα-
σιλείας τῶν οὐρανῶν. «Οἱ δὲ υἱοὶ τῆς βα-
σιλείας ἐκβληθήσονται εἰς τὸ σκότος τὸ 
ἐξώτερον»· ἐκεῖνοι δηλαδὴ ποὺ κατάγον ται 
ἀπὸ τὸν Ἀβραὰμ καὶ σύμφωνα μὲ τὶς ἐπαγ-
γελίες καὶ ὑποσχέσεις τοῦ Θεοῦ εἶναι κλη-
ρονόμοι τῆς βασιλείας, θὰ ρι χθοῦν ἔξω ἀπ’ 
αὐτήν, θὰ πεταχτοῦν στὸ σκοτάδι ποὺ εἶναι 
τελείως ἀπο μακρυσμένο ἀπὸ τὴ Βασιλεία 
τοῦ Θεοῦ. 

Ἡ τραγικὴ αὐτὴ κατάληξη ἀναφέρεται 
στοὺς Ἰουδαίους ποὺ εἶχαν τὴν πεποίθηση 
ὅτι λόγῳ τῆς καταγωγῆς τους τοὺς ἀνῆκε 
δικαιωματικὰ ξεχωριστὴ θέση στὴ Βασιλεία 
τοῦ Θεοῦ, ἀκόμη κι ἂν δὲν εἶχαν τὰ πνευ-
ματικὰ προσόντα, τὴν ἀρετὴ ποὺ ἀπαιτεῖται 
γιὰ τὴν εἴσοδο σ’ αὐτήν. Ὁ Κύριος ὅμως 
στηλιτεύει αὐτὴ τὴν ἐσφαλμένη πεποίθηση 
καὶ ἀνατρέπει κάθε παρόμοια ἰδέα.

Ἴσως κι ἐμεῖς πολλὲς φορὲς νομίζουμε 
ὅτι, ἂν τηροῦμε κάποια θρησκευτικὰ κα-
θή κοντα ἢ ἐξωτερικοὺς τύπους, αὐτὸ μᾶς 
ἐξασφαλίζει θέση στὸν Παράδεισο. Ὅμως 
αὐτὸς ὁ προφητικὸς λόγος τοῦ Κυ ρίου μᾶς 
προειδοποιεῖ ὅτι στὴν ἄλλη ζωὴ θὰ ἀντι-
μετωπίσουμε πολλὲς ἐκπλήξεις. Πολλοὶ 
γιὰ τοὺς ὁποίους θεωροῦμε ὅτι εἶναι ἀπί-
θανο νὰ σωθοῦν, θὰ βροῦν ἔλεος ἀπὸ τὸν 
Θεὸ μὲ τὴ μετάνοιά τους, ἐνῶ αὐτοὶ ποὺ 
ἐπιμένουν νὰ θεωροῦν τὸν ἑαυτό τους δί-
καιο, ἂν δὲν ταπεινωθοῦν, κινδυνεύουν. Ἂς 
μᾶς ἐλεήσει ὁ Θεὸς κι ἂς μὴν ἐπιτρέψει νὰ 
ἀλλοιωθοῦμε ἀπὸ τὸ ἐπικίνδυνο φρόνημα 
τῆς αὐτοδικαιώσεως.



Ξ εκίνησαν ὅλα πολὺ ὄμορφα, χαρού-
μενα, μὲ ἐνθουσιασμό, μὲ ὄνειρα, 
μὲ ἀγάπη ἀληθινή. Καὶ ἦταν τόσο 

λαμπρὰ στὸ ναὸ τοῦ Θεοῦ, μὲ τὴν ὑπέρο-
χη ἱερὴ Ἀκολουθία, μὲ τὶς προσευχὲς τῆς 
Ἐκκλησίας, μὲ τόσους συγγενεῖς καὶ φί-
λους καὶ γνωστούς, ποὺ συμμετεῖχαν εἰλι-
κρινὰ στὴ χαρά τους, ποὺ τοὺς συνόδευ-
αν μὲ θερμὲς εὐχὲς καὶ φαίνονταν ὅλοι νὰ 
λάμπουν στὴν πιὸ λαμπρὴ μέρα τῆς ζωῆς 
τους. 

Ἔτσι ξεκίνησαν. Μὲ τὶς πιὸ καλὲς προ-
ϋποθέσεις, μὲ χρυσὲς ἐλπίδες, μὲ τὶς πιὸ 
αἰσιόδοξες προοπτικές. Καὶ προχώρη-
σαν στὴν κοινή τους πορεία. Ὁ δρόμος 
τοὺς φαινόταν εὔκολος καὶ ἡ πορεία ἄνε-
τη, ὄμορφη, ἀπολαυστική. Ἡ μέρα τῆς και-
νούργιας τους ζωῆς ἦταν ἡλιόλουστη.

Ἀλλὰ δὲν ἄργησαν νὰ φανοῦν στὸν ὁ   -
ρίζοντα τὰ πρῶτα σύννεφα, ποὺ στὴν 
ἀρ   χὴ δὲν τὰ πρόσεξαν καθόλου. Ὁ  ἥλιος 
ἔ    λαμ πε ψηλὰ καὶ τὰ μικρὰ σύννεφα δὲν 
φαί νονταν νὰ τὸν ἀπειλοῦν. Τὰ σύννεφα 
ὅμως σιγά-σιγὰ ἔγιναν περισσότερα, κά-
λυψαν μεγάλο μέρος τοῦ οὐρανοῦ καὶ σὲ 
λίγο σκέπασαν τὸν ἥλιο. 

Κάποιες μικρὲς διαφωνίες πρῶτα, κά-
ποιες ἀτέλειες στοὺς χαρακτῆρες τους, 
ποὺ δὲν φαίνονταν ἀπὸ τὴν ἀρχή, μερικὲς 
ἐντάσεις ἀπρόσμενες σὲ ὧρες  κόπου, χα-
λοῦσαν τὴ διάθεση καὶ πάγωναν τὶς καρ-
διές. Ἔτσι εἶναι· ὅταν ὁ ἥλιος κρυφτεῖ, πα-
γώνει ἡ ἀτμόσφαιρα. Καὶ ἀρχίζουν οἱ ὑπο-
ψίες, τὰ παράπονα, οἱ διαμαρτυρίες, οἱ 
ἀ     παιτήσεις, ποὺ ὄχι μόνο δὲν  ἐκτονώνουν 
τὴν πίεση τῶν προβλημάτων, ἀλλὰ τὴ 
φορτίζουν περισσότερο. Μέχρι ποὺ ξε σπᾶ 
ἡ καταιγίδα. Σκληρὲς  ἀντιπαραθέσεις, λό-
για πικρά, ἔντονοι διαπληκτισμοί. Κάποια 
στιγμὴ ὁ ἕνας ἀπὸ τοὺς δυὸ ἄνοιξε ἀπό-
τομα τὴν πόρτα καὶ βγῆκε ἔξω μὲ φόρα, 
χωρὶς νὰ ξέρει ποῦ πηγαίνει. Ἔτσι, χωρὶς 
νὰ τὸ σκεφθεῖ, ἁπλὰ γιὰ μιὰ ἐκτόνωση, 
ἔφυγε νὰ πάει κάπου ἔξω νὰ ἡσυχάσει. 
Καὶ ὅταν μετὰ ἀπὸ ὧρες γύρισε στὸ σπί-
τι, δὲν εἶχαν τὸ κουράγιο νὰ κοιτάξει ὁ ἕνας 
τὸν ἄλλο στὸ πρόσωπο. Κάτι εἶχε ραγίσει 
μέσα τους.

Κάπως ἔτσι συμβαίνουν τὰ πράγμα-
τα πολλὲς φορὲς ἀνάμεσα στοὺς συζύ-
γους καὶ χαλοῦν οἱ καρδιές. Μὲ μικρότερες 
ἀφορμὲς στὴν ἀρχή, πού, ἂν δὲν προσέ-

Προβλήματα τῆς σύγχρονης οἰκογένειας

Δὲν ἀν� �  ἄ	 ο. Χωρίζουμε!
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ξουν, γίνονται μεγαλύτερες καὶ πιὸ πυκνὲς 
στὴ συνέχεια, τὰ πράγματα πηγαίνουν 
στὸ χειρότερο. Καὶ ἂν δὲν ὑπάρξει ἔγκαι-
ρη, ὑπεύθυνη καὶ συνετὴ ἀντιμετώπιση, 
τότε τίποτε δὲν ἀποκλείει νὰ φθάσουν καὶ 
στὰ ἄκρα.

Ἴσως ποτὲ δὲν εἶχαν βάλει στὸ νοῦ τους 
ὅτι θὰ ἀντιμετώπιζαν μιὰ τέτοια δυσάρε-
στη κατάσταση μεταξύ τους. Ἴσως ὅταν 
γιὰ πρώτη φορὰ ἦλθε στὸ νοῦ τοῦ ἑνὸς 
ἡ σκέψη ὅτι δὲν μποροῦν πιὰ νὰ ζήσουν 
μαζί, νὰ τὴν ἀπέρριψε ἀσυζητητί. Ἀλλὰ 
ὅταν τὰ δυσάρεστα περιστατικὰ ἐπαναλή-
φθηκαν καὶ ἡ σκέψη γύρισε πάλι στὸ νοῦ, 
δὲν φάνηκε ὅσο τὴν πρώτη φορὰ ἐξω-
πραγματική. Καὶ στὴ συνέχεια καλλιεργή-
θηκε περισσότερο, μέχρι ποὺ ἔγινε ἐσω-
τερικὰ ἀποδεκτή. Ἀπὸ ἐκεῖ καὶ πέρα τὰ 
πράγματα προχωροῦν μὲ μεγαλύτερη τα-
χύτητα. Σὲ κάποια ἑπόμενη ἔντονη στιγμὴ 
ἡ ὀλέθρια σκέψη ἐξωτερικεύεται σὰν ἀπό-
φαση μὲ ἀποτομία: «Δὲν ἀντέχω ἄλλο. 
Χωρίζουμε!»

Ἡ βόμβα ἔπεσε. Θὰ ἀντέξει τὸ σπιτικό; 
Θὰ σταθεῖ ὄρθια ἡ οἰκογένεια; Θὰ κατα-
λάβουν οἱ σύζυγοι ὅτι δὲν μποροῦν ἄλλο 
νὰ φέρονται μὲ ἐπιπολαιότητα, ὅτι πρέ-
πει νὰ σταθοῦν ψύχραιμα καὶ σοβαρά, γιὰ 
νὰ ἀντιμετωπίσουν μαζὶ καὶ νὰ λύσουν τὸ 
πρόβλημα; Ἢ θὰ ἐπιμείνουν νὰ ρίχνουν ὁ 
ἕνας στὸν ἄλλο τὴν εὐθύνη, νὰ ἐκτοξεύουν 
ἀπειλές, νὰ παριστάνουν ὅτι εἶναι ἕτοιμοι 
γιὰ ὅλα καὶ γι’ αὐτὸ δὲν τοὺς ἐνδιαφέρει ἡ 
ἐξέλιξη, ποὺ βέβαια θὰ προκαλέσει ἀνία-
τα τραύματα καὶ πληγὲς βαθιὲς στὶς ψυχές 
τους, θὰ τοὺς ἀπογοητεύσει γιὰ τὴ συνέ-
χεια, θὰ τοὺς ὁδηγήσει σὲ ἐπιλογὲς λύσε-
ων ποὺ θὰ περιπλέξουν τὸ πρόβλημα καὶ 
ἥλιο δὲν θὰ δοῦν ποτὲ στὴ ζωή τους;

Καὶ ἂν ὑπάρχουν παιδιά; Τί θὰ γίνουν 
τὰ παιδιά, ποὺ οἱ λεπτὲς καὶ εὐαίσθητες 
ψυχές τους σαστίζουν, ἀπογοητεύονται 
καὶ μελαγχολοῦν καὶ μὲ μιὰ ἁπλὴ στενο-
χώρια μεταξὺ τῶν γονέων; Πῶς θὰ ἀντέ-
ξουν νὰ τοὺς δοῦν νὰ παίρνει ὁ καθένας 

τὸ δρόμο του καὶ νὰ μένουν τὰ ἴδια μετέ-
ωρα στὸ κενό, χωρὶς νὰ ξέρουν ποῦ ἀνή-
κουν, ποῦ νὰ ἀκουμπήσουν, ποιὸν νὰ ἐμ-
πιστευθοῦν; Ποιὸς ἀναλαμβάνει νὰ πλη-
ρώσει ὄχι τὴ διατροφή τους ἀλλὰ τὴν ἀνα-
πόφευκτη καταστροφή τους;

Δὲν εἶναι λόγος τό: «Δὲν ἀντέχω ἄλλο. 
Χωρίζουμε!»

Δὲν μποροῦν νὰ δώσουν τὴ λύση ὁ δι-
κηγόρος, οἱ ἀγωγές, τὰ δικαστήρια.

Τὸ διαζύγιο μόνο γιὰ ἕνα λόγο τὸ ἐπι-
τρέπει ὁ νόμος τοῦ Θεοῦ: μόνο ἂν ὑπάρ-
χει συζυγικὴ ἀπιστία. Καὶ στὴν περίπτω-
ση αὐτὴ δὲν τὸ ἐπιβάλλει· τὸ ἐπιτρέπει. 
Ὑπάρχουν σύζυγοι ποὺ ἔχουν ἀδικηθεῖ 
στὸ θέμα αὐτό. Ὅμως σήκωσαν μὲ ὑπο-
μονὴ τὴν ἀδικία ποὺ τοὺς ἔγινε καὶ κέρδι-
σαν τελικὰ τὸν σύντροφο τῆς ζωῆς τους, 
ποὺ γύρισε μετανοημένος στὸ σπίτι του.

Δυστυχῶς οἱ νόμοι τῶν ἀνθρώπων καὶ 
γιὰ πολλοὺς ἄλλους λόγους ἐπιτρέπουν 
τὸ διαζύγιο, αὐτόματο, συναινετικὸ ἢ ὁτι-
δήποτε ἄλλο. Ἔτσι φθάσαμε στὴν τρα-
γικὴ κατάσταση τὰ διαζύγια νὰ αὐξάνον-
ται μὲ ταχύτατους ρυθμοὺς στὴ σύγχρονη 
ἀπομακρυσμένη ἀπὸ τὸν Θεὸ κοινωνία, 
ὅπου ἀπὸ τὸ νὰ στηθεῖ σωστὰ μιὰ οἰκο-
γένεια εἶναι πολὺ πιὸ εὔκολο νὰ διαλυ-
θεῖ. Ὅποιος δὲν σέβεται τὸν Θεό, οὔτε τὸν 
ἄνθρωπο σέβεται. Ὅποιος ἐγκαταλείπει 
τὸν Θεό, δὲν διστάζει νὰ ἐγκαταλείψει καὶ 
τὸν ἄνθρωπο, τὸν πιὸ δικό του ἄνθρωπο.

Πῶς πρέπει νὰ ἀντιμετωπισθεῖ ἡ τρα-
γικὴ αὐτὴ κατάσταση, ποὺ ὁλοένα περισ-
σότερο ἐπικρατεῖ καὶ στὴν κοινωνία τῆς 
πατρίδας μας, στὴν ὁποία ἄλλοτε ἐπικρα-
τοῦσαν ἀρχές, πολύτιμες καὶ δοκιμασμέ-
νες παραδόσεις, ποὺ κρατοῦσαν ψηλά, 
ἀπρόσβλητη ἀπὸ τὶς θύελλες τὴν οἰκο-
γένεια, καὶ τὰ σπίτια ἄντεχαν, ὅσοι καὶ ἂν 
ἦταν οἱ πειρασμοὶ ποὺ τὰ κτυποῦσαν; 

Θὰ ἐπανέλθουμε στὴν ἐξέταση τοῦ προ-
βλήματος, γιὰ νὰ διατυπώσουμε κάποιες 
πολὺ πρακτικὲς καὶ βοηθητικὲς προτά-
σεις.



Τ  ὸν μήνα Ἰούλιο δεσπόζει ἡ ἑορτὴ τοῦ 
ἐνδόξου προφήτου Ἡλιοὺ τοῦ Θεσβί-
του. Ἡ πυρφόρος ἀνάβασή του στὸν 

οὐρανὸ ἑορτάζεται στὶς 20 Ἰουλίου.
Ὁ προφήτης Ἠλίας ὀνομάζεται πύρινος 

Προφήτης, διότι εἶχε ἔνθεο ζῆλο καὶ ἀγάπη 
πρὸς τὸν Θεό. «Ζηλῶν ἐζήλωκα τῷ Κυ-
ρίῳ παντοκράτορι», ἔλεγε (Γ΄ Βασ. ιθ΄ 14). 

Ὁ �  φή� ς 
Ἠλί� 

Ἀπὸ μικρὸ παιδὶ τηροῦσε τὶς ἐντολὲς 
τοῦ Θεοῦ καὶ ζοῦσε ζωὴ παρθενίας μὲ 
αὐστηρὴ νηστεία καὶ φλογερὴ προσ-
ευχή. Ὁμολογοῦσε μὲ παρρησία τὴν 
πίστη του στὸν μόνο ἀληθινὸ Θεὸ καὶ 
δὲν φοβήθηκε νὰ ἐλέγξει τὸν ἀσεβέ-
στατο βασιλιὰ Ἀχαὰβ καὶ τὴν παμπό-
νηρη βασίλισσα Ἰεζάβελ. Γι’ αὐτὸ καὶ 
διώχθηκε. Ἀλλ’ ὁ ἅγιος Θεὸς τὸν προ-
στάτευσε καὶ τὸν τίμησε ὅσο κανέναν 
ἄλλον Προφήτη τῆς Παλαιᾶς Διαθή-
κης. Τοῦ ἔδωσε τὸ χάρισμα νὰ ἐπι-
τελεῖ θαύματα. Ἀκόμη καὶ νεκρὸ ἀνέ-
στησε ὁ προφήτης Ἠλίας, τὸν γυιὸ 
τῆς χήρας τῶν Σαρεπτῶν, προεικο-
νίζοντας τὴν ἀνάσταση τῶν νεκρῶν. 

Ἐπίσης τὸν ἀξίωσε τῆς  ὑψίστης τι-
μῆς νὰ μὴ γνωρίσει θάνατο.  Ἁρ  πά- 
  χτηκε μὲ πύρινο ἅρμα, προτυ πώ νον-
τας τὴν ἔνδοξη ἀνάληψη τοῦ Κυρίου 
μας. Καθὼς δὲ  ἀνέβαινε ὁ Προφή-
της στὸν οὐρανό, ἄφησε τὴ μηλωτή 
του (τὸ μάλλινο ἐπανωφόρι του) νὰ 
πέσει ὡς εὐλογία πάνω στὸ μαθητὴ 
του Ἐλισαῖο, προτυπώνοντας τὴν κά-
θοδο τοῦ Ἁγίου Πνεύματος κατὰ τὴν 
ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς. Αὐτὸ τὸ πε-
ριστατικὸ ὑπαινίσσεται ἡ ἀναφορὰ 
τοῦ ἀπολυτικίου τοῦ ἑορταζομένου 
Προ φήτου· «ἄνωθεν καταπέμψας Ἐ   -
λισαίῳ τὴν χάριν». Ἀκόμη τὸν  ἀξίωσε 
ὁ ἅγιος Θεὸς νὰ παρευρεθεῖ στὸ ὄ   -
ρος Θαβὼρ μαζὶ μὲ τὸν θεόπτη Μω-
υσῆ κατὰ τὴ θεία Μεταμόρφωση καὶ 
νὰ συνομιλήσει μὲ τὸν Κύριο. Τέλος 
θὰ τὸν ἀξιώσει νὰ εἶναι καὶ ὁ «δεύτε-
ρος Πρόδρομος τῆς παρουσίας Χρι-
στοῦ». Ὅπως ὁ Τίμιος Πρόδρομος 
προετοίμασε τὴν ἔλευση τοῦ Κυρί-
ου κατὰ τὴν πρώτη παρουσία Του, 
ἔτσι καὶ ὁ προφήτης Ἠλίας, σύμφω-
να μὲ τὶς μαρτυρίες τῆς Ἁγίας Γραφῆς 
καὶ τὴ διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας μας, 
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θὰ εἶναι ὁ ἕνας ἀπὸ τοὺς δύο μάρτυρες 
ποὺ θὰ ἀποσταλοῦν ὡς πρόδρομοι τῆς 
Δευτέρας καὶ ἐνδόξου Παρουσίας τοῦ 
Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ στὴ συντέλεια 
τῶν αἰώνων (Ἀποκ. ια΄ 3).  

Τὸ ἀποστολικὸ ἀνάγνωσμα τῆς ἑορ-
τῆς τὸν προβάλλει ὡς ὑπόδειγμα προσ-
ευχομένου Προφήτου. Διότι προσευ-
χή θηκε στὸ Θεὸ νὰ μὴ βρέξει, καὶ δὲν 
ἔ    βρεξε τρία χρόνια καὶ ἕξι μῆνες. Κα-
τόπιν προσευχήθηκε στὸ Θεὸ νὰ βρέ-
ξει, καὶ «ὁ οὐρανὸς ὑετὸν ἔδωκε καὶ ἡ 
γῆ ἐβλάστησε τὸν καρπὸν αὐτῆς» (Ἰακ. 
ε΄ 18).

Ὁ Προφήτης μὲ συγκλονιστικὸ θαῦμα 
του ἀπέδειξε τὸ ψεῦδος τῆς εἰδωλολα-
τρίας καὶ ἐξόντωσε τοὺς εἰδωλολάτρες 
ἱερεῖς. Αὐτὸ ἔγινε μὲ τὴ θερμὴ προσευχὴ 
ποὺ ἔκανε ὁ Προφήτης στὸ Καρμήλιο 
ὄρος. Ὅλη τὴν ἡμέρα οἱ τετρακόσιοι πε-
νήντα προφῆτες τοῦ Βάαλ καὶ οἱ τετρα-
κόσιοι προφῆτες τῶν ἱερῶν ἀλσῶν, ποὺ 
συντηροῦσε ἡ Ἰεζάβελ, ἐπικαλοῦνταν 
τοὺς θεούς τους νὰ κατεβάσουν φωτιὰ 
γιὰ τὴ θυσία καὶ δὲν εἰσακούονταν. Ὅταν 
βράδιασε, ὁ  προφήτης Ἠλίας  ἀνήγειρε 
ἀπέριττο θυσιαστήριο,  τοποθέτησε ἐ   πά-
νω στὰ ξύλα του τὸ σφάγιο τοῦ ὁλοκαυ-
τώματος καὶ τοὺς εἶπε νὰ καταβρέξουν 
τρεῖς φορὲς τὸ θυσιαστήριο μὲ ἄφθονο 
νερό. Ἔπειτα  προσευχήθηκε μὲ θερμό-
τητα στὸ Θεὸ τοῦ Ἀβραάμ, τοῦ Ἰσα   ὰκ 
καὶ τοῦ Ἰακώβ. Ἀμέσως ἦλθε φωτιὰ ἀπὸ 
τὸν οὐρανὸ καὶ ἔκαψε ἐντελῶς τὸ ὁλο-
καύτωμα, τὰ ξύλα καὶ τὶς πέτρες. Ἔτσι 
ἀπέδειξε ὁ Προφήτης στὸ λαὸ ποιὸς ἦ  -
ταν ὁ ἀληθινὸς Θεὸς στὸν ὁποῖο ὄφει-
λαν νὰ πιστεύουν.

Δυστυχῶς ὁ βασιλιὰς Ἀχαὰβ καὶ ἡ βα-
σίλισσα Ἰεζάβελ δὲν μετενόησαν. Ἀπεν-
αντίας ἐξοργίστηκαν ἀκόμη περισσό-
τε ρο ἐναντίον τοῦ προφήτου Ἠλιοὺ καὶ 
ἐξαπέλυσαν ἀνθρωποκυνηγητὸ γιὰ νὰ 

τὸν φονεύσουν. Ἀλλ’ ὁ ἅγιος Θεὸς μὲ 
θαυμαστὸ τρόπο  προστάτευσε τὸν προ-
φήτη Ἠλία στὸν  ξεροπόταμο  Χορράθ. 
Κάθε πρωὶ ἕνας κόρακας τοῦ πήγαινε 
ψωμί. Καὶ κάθε ἀπόγευμα μία μερίδα 
ψημένο κρέας. Νερὸ ἔπινε ὁ Προφήτης 
ἀπὸ τὸν χείμαρρο.

Ἀργότερα ὁ ἅγιος Θεὸς εἶπε στὸν προ-
φήτη Ἠλία νὰ πάει στὰ Σαρεπτὰ τῆς Σι-
δωνίας. Ἐκεῖ γιὰ μεγάλο χρονικὸ διάστη-
μα τὸν φρόντιζε μιὰ χήρα γυναίκα. Ἡ γυ-
ναίκα αὐτὴ ἦταν πάμφτωχη. Ἀλλὰ ἀπὸ 
τὴ στιγμὴ ποὺ δέχθηκε νὰ φιλοξενήσει 
στὸ ὑπερῶο τῆς οἰκίας της τὸν Προφή-
τη, ἦλθε ἡ εὐλογία τοῦ Θεοῦ στὸ σπί-
τι της. «Ἡ ὑδρία τοῦ ἀλεύρου οὐκ ἐξέλι-
πε καὶ ὁ καψάκης τοῦ ἐλαίου οὐκ ἠλατ-
τονήθη κατὰ τὸ ρῆμα Κυρίου, ὃ ἐλάλη-
σεν ἐν χειρὶ Ἠλιού» (Γ΄ Βασ. ιζ΄ 16). Δὲν 
τελείωναν οὔτε τὸ ἀλεύρι της οὔτε τὸ 
λάδι της, παρ’ ὅλο ποὺ ἦταν ἐλάχιστα 
σὲ ποσότητα. Σ’ αὐτὸ τὸ θαυμαστὸ γε-
γονὸς ἀναφέρονται τὸ πρῶτο ἁγιογρα-
φικὸ ἀνάγνωσμα τοῦ Ἑσπερινοῦ ἀλλὰ 
καὶ τὸ ἱερὸ Εὐαγγέλιο τῆς ἑορτῆς. 

Ὁ προφήτης Ἠλίας ἦταν ἄνθρωπος 
τοῦ Θεοῦ, τελείως δοσμένος στὸν Κύ-
ριο. Νὰ μιμηθοῦμε τὸ φωτεινὸ παράδει-
γμά του, τὸν ἔνθεο ζῆλο του, τὴν ἀγάπη 
του πρὸς τὸν Θεό, τὴν πύρινη προσ-
ευ χή του, τὴν πλήρη ἐμπιστοσύνη του 
στὴν ἀγαθὴ Πρόνοια τοῦ Θεοῦ. Νὰ δί-
νουμε κι ἐμεῖς καθαρὴ καὶ  κρυστάλλινη 
μαρτυρία γιὰ τὸν Χριστό, ὅπως καθαρὴ 
καὶ κρυστάλλινη μαρτυρία γιὰ τὸν Θεὸ 
ἔδωσε ὁ προφήτης Ἠλίας στὰ δύσκο-
λα χρόνια τῆς βασιλείας τοῦ Ἀχαάβ. Ὁ 
πύρινος Προφήτης θὰ ἐπανέλθει στοὺς 
ἔσχατους χρόνους, γιὰ νὰ δώσει πάλι 
τὴ μαρτυρία του ἐπισφραγίζοντάς την 
μὲ μαρτύριο καὶ ἐνισχύοντας τοὺς πι-
στοὺς στὴ φρικτὴ περίοδο τῆς κυριαρ-
χίας τοῦ Ἀντιχρίστου.



Προσοχὴ στὸν Τουρισμὸ

ΤΤ  ὸ ὁμολογοῦν καὶ οἱ ξένοι ὅτι ἡ Ἑλ -
λάδα μας περιλαμβάνεται στὶς πιὸ 
ὄμορφες χῶρες τοῦ κόσμου. Τὰ 

βουνά της μαγευτικά, οἱ θάλασσές της 
ὑπέροχες, τὸ φῶς της δὲν μπορεῖ νὰ τὸ 
ἀναπαραστήσει σὲ ζωγραφικὸ πίνακα 
κι ὁ πιὸ ταλαντοῦχος καλλιτέχνης.

Οἱ ἑλληνικὲς θάλασσες σὲ διεθνὴ δι-
αγωνισμὸ ποὺ ἔγινε τελευταῖα, ἀναδεί-
χθηκαν δεύτερες παγκοσμίως ὡς πρὸς 
τὶς καθαρὲς παραλίες τους.

Ἔχει ἐπίσης ἡ Ἑλλάδα ἐξαίρετα μνη-
μεῖα πολιτισμοῦ: Ἀκρόπολη, Ὀλυμπία, 
Μυκῆνες, Κνωσσὸ κλπ. Ἔχει τὸ Ἅγιον 
Ὄρος, τὸ Σπήλαιον τῆς  Ἀποκαλύψε -
ως στὴν Πάτμο, τὰ Μετέωρα, τὸν Μυ-
στρὰ καὶ τόσα ἄλλα, ποὺ ἑλκύουν χι-
λιάδες καὶ ἑκατομμύρια ἐπισκεπτῶν 
κά θε  χρόνο.

Σύμφωνα μὲ τὰ μέχρι τώρα στοιχεῖα 
ὑπολογίζεται πὼς θὰ ἐπισκεφθοῦν φέ-
τος τὴ χώρα μας δέκα ἑπτὰ ἑκατομμύ-
ρια ξένοι. Μιλώντας σὲ σχετικὸ μὲ τὸν 
Τουρισμὸ Συνέδριο ὁ Πρωθυπουργὸς 
τὸ χαρακτήρισε αὐτὸ «ἐλπίδα ἀνάκαμ-
ψης τῆς χώρας μας». Διότι θὰ ἔρθει 

συνάλλαγμα, θὰ ὑπάρξει κίνηση στὴν 
ἀγορά, θὰ γεμίσουν τὰ ξενοδοχεῖα, θὰ 
ἐργαστοῦν ἀρκετοὶ ποὺ τώρα εἶναι ἄ  ν-
εργοι κλπ.

Δικαιολογεῖται ἀσφαλῶς ἡ χαρὰ μέσα 
στὴν κρίση ποὺ μαστίζει τὴ χώρα μας. 
Εἶναι μιὰ ἀνάσα στὴν ἀσφυξία ποὺ ἀ  -
πειλεῖ νὰ μᾶς πνίξει τὸν τελευταῖο και-
ρό.

Ὅμως ὁ Τουρισμὸς ἔχει καὶ ἄλλη δι-
άσταση, διάσταση πνευματική. Πέρα 
ἀπὸ τὰ δολάρια, τὰ εὐρώ, τὰ ρούβλια 
καὶ τὶς λίρες ποὺ θὰ φέρουν στὴ χώρα 
μας οἱ ξένοι, σημασία ἔχει τὸ πῶς θὰ 
μᾶς ἐπηρεάσουν μὲ τὴ ζωή τους.

Βεβαίως μεταξὺ τῶν τουριστῶν ὑ  -
πάρχουν καὶ ἄνθρωποι σοβαροί. Ὑ  -
πάρ   χουν ἐπιστήμονες ποὺ ἔρχονται νὰ 
θαυ    μάσουν τὴν Ἑλλάδα μας ὡς  κοι   τίδα 
τοῦ πολιτισμοῦ. Ὑπάρχουν οἰκο γενει-
άρ  χες ποὺ ἔρχονται νὰ κάνουν ἤρεμες 
διακοπὲς στὰ νησιά μας μὲ τὶς οἰκογέ-
νειές τους καὶ ἀναζητοῦν λίγη ἠρεμία 
μακριὰ ἀπὸ τὶς πολύβουες πόλεις. 

Ὑπάρχει ὅμως καὶ ὁ κακὸς Τουρι-
σμός. Ἕνα πολὺ μεγάλο μέρος τῶν 



ΑΡΙΘ. 2071, 15 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013

 του   ριστῶν καὶ μάλιστα τῶν νεα ρῶν του-
ρι   στριῶν κυκλοφοροῦν στοὺς  δρόμους 
μας χωρὶς σεμνότητα καὶ ντρο πή, διό-
τι ἔχουν ἤθη καὶ ἔθιμα  τελείως διαφορε-
τικὰ ἀπὸ τὰ δικά μας καὶ δὲν ἔχουν κα-
μιὰ ἀναστολὴ στὴ συμπεριφορά τους.

Τὸ ἄσεμνο παράδειγμά τους ἐπηρε-
άζει τοὺς νέους καὶ τὶς νέες τῆς πατρί-
δας μας, μὲ ἀποτέλεσμα στοὺς τόπους 
ὅπου αὐξάνει ὁ Τουρισμός, νὰ αὐξά-
νει καὶ ἡ διαφθορά, νὰ αὐξάνουν καὶ τὰ 
διαζύγια καὶ νὰ χαλαρώνει ἢ νὰ διακό-
πτεται τελείως ἡ σχέση τῶν κατοίκων 
μὲ τὴν Ἐκκλησία μας.

Ἔτσι ὁ Τουρισμὸς ἀποδεικνύεται δί-
κοπο μαχαίρι. Ὠφελεῖ ὑλικά, ἀλλὰ ἂν 
δὲν προσέξει κανείς, μπορεῖ πνευμα-
τικὰ νὰ βλαβεῖ πολὺ καὶ νὰ καταστρα-
φεῖ ἡ οἰκογένειά του καὶ τὸ μέλλον του 
ἐξαιτίας τοῦ κακοῦ Τουρισμοῦ.

Καὶ δὲν ἔχουν ἄδικο ὅσοι ὑποστηρί-
ζουν ὅτι μία ἀπὸ τὶς αἰτίες τῆς κρίσεως 
ποὺ ταλαιπωρεῖ τὴ χώρα μας αὐτὰ τὰ 
χρόνια εἶναι καὶ τὸ ὅτι δὲν προσέξαμε 
ὅσο ἔπρεπε καὶ ὅπως ἔπρεπε τὸν Του-
ρισμό.

Γι’ αὐτὸ καὶ ἡ Ἐκκλησία μας μπροστὰ 
στὸν πνευματικὸ κίνδυνο ποὺ ἀπειλεῖ 
τὸν λαὸ ἀπὸ τὸν κακὸ Τουρισμό, τύ-
πωσε εἰδικὴ Εὐχή, μὲ τὴν ὁποία ἱκετεύ-
ει τὸν Κύριο νὰ διαφυλάττει τὴ νεολαία, 
τὶς οἰκογένειες καὶ γενικὰ τὴν Πατρίδα 
μας ἀπὸ τὴν ψυχικὴ φθορὰ ποὺ προ-
καλεῖ ὁ κακὸς Τουρισμός.

Ὁρισμένοι δὲ ἱεροὶ Ναοὶ ἔχουν τυπώ-
σει σὲ διάφορες γλῶσσες ἐνημερωτικὰ 
φυλλάδια γιὰ τοὺς πνευματικοὺς θη-
σαυροὺς τῆς Ὀρθοδοξίας μας, ὥστε 
καὶ οἱ ξένοι μας νὰ παίρνουν καὶ μιὰ 
γεύση πνευματικὴ ἀπὸ τὸν τόπο μας. 
Εἶναι κι αὐτὸ ἕνας τρόπος εἰρηνικῆς 
ἀντιστάσεως στὸ ρεῦμα τοῦ κακοῦ ποὺ 
ἔρχεται ἀπ’ ἔξω.

✝ Παναγιώτου Ν. Τρεμπέλα Παναγιώτου Ν. Τρεμπέλα

Η ΤΙΜΗ ΤΗΣ ΘΕΟΜΗΤΟΡΟΣ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ 

Σπουδαία θεολογικὴ μελέτη γιὰ τὴν τιμὴ τῆς 
Θεομήτορος καὶ τῶν Ἁγίων. Τιμοῦμε τὴν Κεχαρι-
τωμένη Μαριὰμ ὡς Θεοτόκο Μητέρα τοῦ Σω τῆ-
ρος, ὡς Ἀειπάρθενο καὶ ὡς Παναγία, τὴν ὁποία 
ἐξαίρουμε περισσότερο ἀπὸ ὅλους τοὺς Ἁγίους, 
καὶ στὴ Λατρεία πρώτη αὐτὴ μνημονεύουμε. Τι-
μοῦμε τοὺς Ἀγγέλους, ὅπως καὶ τοὺς Ἁγίους, οἱ 
ὁποῖοι εὐαρέστησαν στὸν Θεὸ μὲ τὴν πίστη καὶ 
τὴν ἀγάπη τους καὶ ἐπικαλούμαστε τὶς πρεσβεῖες 
τους πρὸς Αὐτόν. Σελίδες 111. Τιμᾶται 4  ̦.

✼ 

«ΤΗΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ... ΜΕΓΑΛΥΝΩΜΕΝ» 
Τὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο, τὴ Μητέρα τοῦ Λυ-

τρω τῆ μας, προβάλλει τὸ βιβλίο αὐτό, τὸ ὁποῖο 
περιλαμβάνει ἄρθρα τοῦ ἀείμνηστου Καθηγητῆ, 
ὁμιλίες του, ὁρισμένα τροπάρια (Θεοτοκία καὶ 
Κα νόνες Παρακλητικούς) πρὸς τὴν Παναγία καὶ 
μία σειρὰ Εὐχῶν πρὸς τὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο 
«κα τὰ τὴν στιχολογίαν τοῦ Ψαλτηρίου». Βιβλίο 
γιὰ πνευματικὴ μελέτη καὶ ὠφέλεια ὅλων τῶν 
Χρι στιανῶν. Σελίδες 111. Τιμᾶται 3,50  ̦.

✼ ✼ ✼
✝ Ἀθανασίου Σ. Φραγκοπούλου Ἀθανασίου Σ. Φραγκοπούλου

ΤΟ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟΝ 
Στὸ βιβλίο μας αὐτὸ ἀναπτύσσονται οἱ δύο

Παρακλήσεις (Μικρὰ καὶ Μεγάλη) καὶ οἱ δύο με-
γάλες ἑορτὲς τοῦ Δεκαπενταυγούστου, ἡ Δεσ πο-
τικὴ τῆς Μεταμορφώσεως καὶ ἡ Θεομητορικὴ τῆς 
Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου. Τέλος, σὲ Παράρ τημα 
ἡ ἑορτὴ τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου καὶ Ζωο ποιοῦ 
Σταυροῦ. Σελίδες 238. Τιμᾶται 11  ̦.

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



«Φεύγει ὁ ἀσεβὴς χωρὶς νὰ τὸν καταδιώκει κανείς» (Παρ. κη΄ 1). Πῶς γίνεται 
νὰ φεύγει, ἀφοῦ κανεὶς δὲν τὸν κυνηγάει; Ἔχει μέσα του αὐτὸν ποὺ τὸν κυνηγάει, 
τὴ συνείδησή του, ποὺ τὸν κατηγορεῖ. Κι ὅπου πηγαίνει, μαζί του τὴν κουβαλάει. 
Κι ὅπως δὲν μπορεῖ νὰ ξεφύγει ἀπὸ τὸν ἑαυτό του, ἔτσι δὲν μπορεῖ νὰ ἀποφύγει 
αὐτὸν ποὺ τὸν κυνηγάει ἀπὸ μέσα, τὴ συνείδησή του. Ἀλλ’ ὅπου κι ἂν πάει, μα-
στιγώνεται ἀπὸ τὶς τύψεις τῆς συνειδήσεως κι ἔχει ἀγιάτρευτη πληγή.

Ἡ ἔνοχη Ἡ ἔνοχη 
συνείδησησυνείδηση

Ἑρμηνευτικὴ ἀπόδοσηἙρμηνευτικὴ ἀπόδοση

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

«Φεύγει ὁ ἀσεβὴς μηδενὸς 
διώκοντος». Πῶς οὐδενὸς δι-
ώκοντος  φεύγει; Ἔνδον ἔχει 
τὸν ἐλαύνοντα, τὸν τοῦ συνει-
δότος κατήγορον, καὶ τοῦτον 
 πανταχοῦ περιφέρει· καὶ κα-
θάπερ ἑαυτὸν οὐκ ἂν δυνη-
θείη φεύγειν, οὕτως οὐδὲ τὸν 
ἔνδοθεν αὐτὸν  ἐλαύνοντα, 
ἀλλ’ ὅπου περ ἂν ἀπῄει, 
 μαστίζεται καὶ τραῦμα 
 ἀνίατον ἔχει.

(ΕΠΕ 32, 222)
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Eθηναγόρας - ,ἰκουμενισμός
 - Πανθρησκεία

Μὲ ἀφορμὴ κάποιες ἐπετείους γιὰ γε-
γονότα τῆς περιόδου τῆς πατριαρχεί-
ας του (1948-1972) ἔγινε τὸν τελευταῖο 
καιρὸ ἐπίμονη ἀναφορὰ στὸ πρόσω-
πο καὶ τὸ ἔργο τοῦ ἀοιδίμου Οἰκουμε-
νικοῦ Πατριάρχου Ἀθηναγόρα. Ἐκεῖνο 
ὅμως ποὺ μᾶς προξένησε θλιβερό-
τατη ἐντύπωση εἶναι ἡ πληθώρα τῶν 
ἐπαίνων πρὸς τὸ πρόσωπό του, μάλι-
στα γιὰ τὶς κινήσεις του ἐκεῖνες γιὰ τὶς 
ὁποῖες θὰ ἔπρεπε ὄχι ἁπλῶς νὰ ἐπικρί-
νεται ἀλλὰ καὶ ἐντόνως νὰ ἀποδοκιμά-
ζεται. Ἐννοοῦμε τὰ τολμηρά του ἀνοί-
γματα πρὸς τοὺς ἑτεροδόξους καὶ μά-
λιστα τοὺς Παπικοὺς μὲ τὸν περίφημο 
«διάλογο τῆς ἀγάπης» ποὺ εἶχε καθι-
ερώσει, πα ραμερίζοντας τοὺς θεολογι-
κοὺς διαλόγους.

Ἡ ἀνεξέλεγκτη πορεία του σταμάτη-
σε μὲ τὸν θάνατό του καὶ ὁ διάδοχός 
του Πατριάρχης Δημήτριος ἐπανακα-
θιέρωσε τὸν «Θεολογικὸ Διάλογο» καὶ 
ἀνέκοψε τὴν βιαίως ἐπιχειρούμενη τότε 
ἕνωση. Ἀλλὰ εἶναι κατεξοχὴν θλιβερὸ 
ὕστερα ἀπὸ 40 χρόνια νὰ ἔχει λησμο-
νηθεῖ ὁ τρομερὸς κίνδυνος ποὺ διέτρε-
ξε τότε ἡ Ὀρθοδοξία. 

Τότε ὁ ἅγιος Ἰουστῖνος Πόποβιτς εἶ  χε 
μιλήσει μὲ προφητικὴ φωνὴ ἐλέγχον -
τας τὸν οἰκουμενιστὴ Πατριάρχη. Ἔ   -
γρα   ψε: «Ὁ Πατριάρχης Ἀθηναγόρας; 
Αὐτὸς μὲ τὴν νεοπαπιστικὴν συμπερι-
φοράν του εἰς τοὺς λόγους καὶ εἰς τὰς 
πράξεις σκανδαλίζει ἐπὶ μίαν ἤδη δε-
καετίαν τὰς ὀρθοδόξους συνειδήσεις, 

ἀρνούμενος τὴν μοναδικὴν καὶ πανσωστι-
κὴν Ἀλήθειαν τῆς Πίστεως τῆς  Ὀρθοδό ξου 
Ἐκκλησίας, ἀναγνωρίζων τὰς  Ρωμαϊκὰς 
καὶ ἄλλας αἱρέσεις ὡς ἰσοτίμους μὲ τὴν 
Ἀ   λήθειαν, ἀναγνωρίζων τὸν Ρωμαῖον Ἄ   -
κρον Ποντίφηκα μὲ ὅλην τὴν δαιμονικὴν 
 ἀν   τιεκκλησιαστικὴν ὑπερηφάνειάν του. Καὶ 
προετοιμάζει μὲ αὐτοκτονικὴν ταχύτητα καὶ 
ἐπιπολαιότητα, κατὰ τὸ παράδειγμα τοῦ 
Βατικανοῦ, αὐτὴν τὴν ἰδικήν του λεγομένην 
‘‘Μεγάλην Πανορθόδοξον Σύνοδον’’... μὲ 
καθαρῶς σχολαστικο - προτεσταντικὴν θε-
ματολογίαν... Τὸν τελευταῖον καιρὸν αὐτὸς 
ἔχει γίνει πηγὴ ἀναρχισμοῦ καὶ μηδενισμοῦ 
εἰς τὸν ὀρθόδοξον κόσμον. Οἱ Ἁγιορεῖται 
δικαίως τὸν ὀνομάζουν αἱρετικὸν καὶ ἀπο-
στάτην εἰς τὰς ἐπιστολάς των, τὰς ἀπευθυ-
νομένας πρὸς αὐτόν ἀνοικτῶς διὰ τοῦ Τύ-
που».

Αὐτὸς ὑπῆρξε κατὰ τὴν ἀμερόληπτη καὶ 
ἀκριβοδίκαιη κρίση τοῦ ἁγίου Ἰουστίνου ὁ 
Ἀθηναγόρας, ὁ σήμερα οἰκουμενιστικῶς ὑ   -
μνούμενος ὡς μεγάλος. Οἱ δικές του ἀπα-
ράδεκτες κινήσεις μᾶς ἔχουν ὁδηγήσει στὸ 
φαινόμενο τῆς Πανθρησκείας σήμερα. Κι 
εἶναι γι᾿ αὐτὸν τὸν λόγο χρέος ἱερὸ ὅλων 
τῶν Ὀρθοδόξων νὰ μένουμε ἀνεπηρέαστοι 
ἀπὸ τὰ σύγχρονα οἰκουμενιστικὰ καὶ παν-
θρησκειακὰ παραληρήματα, προσκολλη-
μένοι μέχρι θανάτου στὴν πίστη τῶν Πα-
τέρων μας.        

C -ὐρώπη εἶναι ἀπέραντο
νεκροταφεῖο!

Γιατί ἡ τόσο μεγάλη κρίση καὶ οἱ τόσο 
πολλοὶ φόβοι γιὰ τὴν Εὐρώπη; Γιατί ἡ τόση 
ἀνεργία; Γιατί ἡ Εὐρώπη ἀντιμετωπίζει μὲ 
τόσο ἀρνητικὸ τρόπο τὴν οἰκογένεια; Μή-
πως ἀγνοοῦν οἱ Εὐρωπαῖοι μέντορες ὅτι 
ὁ πολιτισμὸς κρίνεται ἀπὸ τὸν τρόπο ποὺ 
ἀντιμετωπίζει τὴ θεοΐδρυτη οἰκογένεια; Για-
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ρέδωσαν οἱ θεοκίνητοι Ἀπόστολοι, εἶναι 
δυστυχῶς ἄγνωστη ἐν πολλοῖς στὸν 
σύγχρονο Εὐρωπαῖο. Οἱ συνειδητοὶ χρι-
στιανοί, ποὺ εἶναι ἡ κινητήρια δύναμη 
τοῦ πολιτισμοῦ καὶ ἡ ζωντανὴ ψυχή του, 
ἀπουσιάζουν. Ὀρθῶς χαρακτηρίσθηκε 
ἤδη ἀπὸ τὸν Φ. Ντοστογιέβσκι ἡ σύγ-
χρονη Εὐρώπη ὡς ἕνα ἀπέραντο νεκρο-
ταφεῖο!

Ἐδῶ ἀκριβῶς βρίσκεται τὸ δράμα τοῦ 
σύγχρονου εὐρωπαϊκοῦ πολιτισμοῦ, ἂν 
μποροῦμε νὰ τὸν ὀνομάζουμε ἀκόμη 
 πολιτισμὸ καὶ ὄχι βαρβαρότητα. Ποιοὶ ἢ 
μᾶλλον πόσοι ἐκφράζουν σήμερα ἀλη-
θινὰ τὸν γνήσιο χριστιανικὸ εὐρωπαϊκὸ 
πολιτισμό; Ποιοὶ καὶ πόσοι στρατεύον-
ται σήμερα στὴν Εὐρώπη γιὰ τὸ Εὐαγ-
γέλιο τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ; Καὶ ὅμως 
ἀπὸ αὐτοὺς καὶ μόνο μπορεῖ ἡ Εὐρώπη 
νὰ ἀνακάμψει, νὰ ξεπεράσει τὰ προβλή-
ματά της καὶ νὰ δημιουργήσει ἀληθινὸ 
πολιτισμό. Ἡ Εὐρώπη «δέρει εἰς ἀέρα», 
ὅσο συνεχίζει νὰ ἐνεργεῖ διαφορετικά.     

�υκλοφορεῖ παντοῦ
καὶ κατέχει τὰ πρωτεῖα

στὴν κυκλοφορία
«Δὲν εἶναι κάποιο βιβλίο περιπέτειας 

μυστηριώδους πλοκῆς ἢ συναισθημα-
τικοῦ δράματος. Κι ὅμως στὴ Νορβηγία 
αὐτὴν τὴν περίοδο κάνει θραύση, ἐμφα-
νίζοντας τὶς πιὸ ὑψηλὲς πωλήσεις στὸν 
ἐκδοτικὸ χῶρο. Ὁ λόγος γιὰ τὴν Ἁγία 
Γραφή, τῆς ὁποίας ἡ νέα μετάφραση στὴ 
νορβηγικὴ γλώσσα ἔχει συγκινήσει βα-
θιὰ τοὺς κατοίκους μιᾶς χώρας ποὺ ἕως 
σήμερα χαρακτηριζόταν ἀπὸ τοὺς εἰδι-
κοὺς ‘‘ἀπὸ τὶς πιὸ κοσμικὲς τῆς Εὐρώ-

τί τόση φειδὼ στὰ ἐπιδόματα τῶν ἀνέργων; 
Μήπως τὸ καθῆκον πρὸς τοὺς δοκιμαζό-
μενους αὐτοὺς ἀδελφούς μας δὲν πηγάζει 
ἀπὸ τὴ βασικὴ ἀρχὴ ποὺ λέει: Ὅλοι ἔχου-
με δικαίωμα στὰ ἀγαθὰ τοῦ παρόντος κό-
σμου, διότι ὅλοι ἔχουμε δικαίωμα στὴ ζωὴ 
καὶ τὴν αὐτοσυντήρηση.

Ἡ ἀπάντηση σὲ ὅλα αὐτὰ τὰ ἐρωτήματα 
εἶναι πολὺ ἁπλή: Ἡ Εὐρώπη ἔχει πρὸ πολ-
λοῦ νοθεύσει ἢ καὶ ἀπεμπολήσει τὴν πίστη 
της στὸν Χριστὸ καὶ τὶς ἀξίες τοῦ Εὐαγγελί-
ου Του. Ὁ Παπισμὸς καὶ οἱ συνεχῶς αὐξα-
νόμενοι Προτεσταντισμοὶ λησμόνησαν ὅτι 
ἡ Εὐρώπη δὲν πρέπει νὰ στηρίζεται μόνο 
στὴν οἰκονομία, τὸ χρῆμα, τὸ δίκαιο, τὰ δι-
καιώματα· ἀλλὰ πρωτίστως στὴν ἀποκαλυ-
φθεῖσα ἀλήθεια τοῦ Εὐαγγελίου. Ἄλλωσ τε 
ὁ τρόπος μὲ τὸν ὁποῖο οἱ λεγόμενες «ἐκ-
κλησίες» τῆς Εὐρώπης ἀποδέχθηκαν τὴν 
ὁμοφυλοφιλία, οἱ δὲ κυβερνήσεις της νομι-
μοποίησαν ἐπίσημα αὐτὴ τὴ βδελυκτὴ στὸν 
Τρισάγιο Θεὸ ἁμαρτία, φανερώνει τὸν ξε-
πεσμὸ τῆς ἀνθρώπινης ἀξιοπρέπειας. Ἡ 
δὲ εὐκολία μὲ τὴν ὁποία ὁμοφυλόφιλοι 
 «ἐ    πίσκοποι» χειροτονοῦν  ὁμοφυλόφιλους 
ἢ  «εὐλογοῦν γάμους»  ὁμοφυλόφιλων ζευ-
γαριῶν, ὁρισμένες φορὲς ζευγαριῶν πα-
στόρων, ἐξοργίζει κατ’ ἐξοχὴν τὸν Τρισά-
γιο Θεό. Πέραν αὐτῶν ἡ κατάργηση καὶ 
αὐ  τοῦ τοῦ  πολιτικοῦ γάμου, ποὺ εἶναι ἀπα-
ράδεκτη ἀπὸ πλευρᾶς ἐκκλησιαστικῆς, καὶ 
ἡ συμβίωση ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν μὲ μιὰ 
συμφωνία καὶ μόνο, δηλαδὴ φανερὴ παλ-
λακεία, καὶ μάλιστα ἐκ μέρους ἀρχηγῶν 
κρατῶν, καὶ τόσα ἄλλα, ἔχουν ἐκτρέψει τὸν 
πολιτισμό μας σὲ καθαρὴ εἰδωλολατρία. 
Μιὰ εἰδωλολατρία ποὺ ὄχι μόνο δὲν σέβε-
ται τὸν Θεό, ἀλλὰ ἀπαξιώνει πλήρως καὶ 
τὴν εἰκόνα τοῦ Θεοῦ, τὸν ἄνθρωπο. Ἂς μὴ 
λησμονοῦμε δὲ ὅτι δυστυχῶς ἡ ὁμοφυλο-
φιλία εἰσόρμησε ἤδη καὶ στὴν Ἑλλάδα.

Ἡ χριστιανικὴ πίστη, ὅπως μᾶς τὴν πα-
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πης’’. Οἱ Νορβηγοὶ  φαίνεται ὅτι ἕλ-
κονται ὅλο καὶ  περισσότερο ἀπὸ τὸ 
θεῖο μήνυμα ἀγάπης... ‘‘Οἱ  σκέψεις 

καὶ οἱ εἰκόνες ἀπὸ τὴ Βίβλο ἔχουν πάντα 
μία δυνατὴ ἐπίδραση στὸν τρόπο ποὺ 
ἀντιλαμβανόμαστε τὴν πραγματικότητα’’, 
δήλωσε ὁ Κὰρλ ὂβ Κνάουσγκαρντ, ἕνας 
ἐκ τῶν μεταφραστῶν τῆς ἔκδοσης» («Δη-
μοκρατία» 10-6-2013).

Εἶναι ἀξιοσημείωτο καὶ πολὺ σημαντικὸ  
τὸ γεγονὸς αὐτό, διότι δὲν εἶναι ἄγνωστη ἡ 
πνευματικὴ κατάσταση καὶ ἡ  χαλαρότητα 
τῶν ἠθῶν ποὺ ἐπικρατεῖ στὶς σκανδιναβι-
κὲς χῶρες. Ἐκεῖνο ποὺ τονίζει αὐτὴ ἡ δίψα 
τῶν Νορβηγῶν γιὰ τὸν λόγο τοῦ Θε οῦ, 
ποὺ ἐκφράσθηκε μὲ τὴν ἄμεση προμήθεια 
τῆς νέας μεταφράσεως τῆς Ἁγίας Γραφῆς 
στὴ γλώσσα τους, εἶναι τὸ ἀνικανοποί-
ητο τῆς ψυχῆς τους ἀπὸ τὶς ὑλικὲς ἀπο-
λαύσεις, ποὺ τὶς ἔχουν ἄφθονες. Ζητοῦν 
κάτι ἄλλο, κάτι οὐράνιο, κάτι ἀληθινό, ποὺ 
νὰ ἱκανοποιεῖ πραγματικὰ τὴν ψυχὴ τοῦ 
ἀνθρώπου.

Αὐτὸ ἀκριβῶς προσφέρει ὁ αἰώνιος καὶ 
ἀλάθητος λόγος τοῦ Θεοῦ. Δίνει λύσεις 
στὰ ὑπαρξιακά του προβλήματα, ὑποδει-
κνύοντας τὸν δρόμο τῆς εἰρήνης καὶ εὐτυ-
χίας στὸν κάθε ἄνθρωπο, καλώντας τον σὲ 
μετάνοια καὶ ἕνωση μὲ τὴν πηγὴ τῆς εὐτυ-
χίας, τὸν Θεό. Γι’ αὐτὸ καὶ ἔχει τὴν πρώτη 
κυκλοφορία ἀπὸ ὅλα τὰ βιβλία τοῦ κόσμου 
σ’ ὅλη τὴ γῆ. Τὸ προφήτεψε ἄλ λωστε ὁ ἴ  -
διος ὁ Θεάνθρωπος ὅτι τὸ Εὐαγγέλιο θὰ 
κηρυχθεῖ σ’ ὅλη τὴν οἰκουμένη (βλ. Ματθ. 
κδ΄ 14)· γιατὶ στοχεύει στὴ σωτηρία ὅλων 
τῶν ἀνθρώπων. 

«Nραδινὸ καραβάνι ἀγάπης»
Μὲ τὸν παράξενο αὐτὸν τίτλο διαβάσα-

με σὲ ἀθηναϊκὴ ἐφημερίδα τὰ παρακάτω: 
«Ὅταν πέσει γιὰ τὰ καλὰ τὸ σκοτάδι, με-

τὰ τὶς δέκα τὸ βράδυ, δίνουν τὸ ‘‘παρὼν’’  
στὸ ἑβδομαδιαῖο ραντεβού τους οἱ ἐθελον-

τὲς τῆς ‘‘Ἀποστολῆς’’ τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπι σκο-
πῆς στὸν Νέο Κόσμο.  Φορτώνουν τὸ ‘‘βα-
νάκι’’ τους μὲ κρύα τρόφιμα,  χυ  μοὺς καὶ 
μπου καλάκια μὲ ἐμφιαλωμένο νερὸ καὶ ξε-
κινοῦν τὸ ‘‘ὁδοιπορικὸ’’ στὴν Ἀθήνα. Ἀπὸ 
τὸ Μεταξουργεῖο στὴν  Ὁμόνοια καὶ ἀπὸ τὰ 
Πετράλωνα στοῦ Γκύζη, συναντοῦν δεκά-
δες ἄστεγους, ἄλλους μισοκοιμισμένους, 
ἄλλους ἐξαντλημένους.

‘‘Τοὺς προσφέρουμε μιὰ σακούλα μὲ σάν-
τουϊτς, νερὸ καὶ χυμούς, ποὺ ἀρκοῦν γιὰ 
μιὰ βδομάδα’’, λέει ὁ 34χρονος ἐθελοντὴς 
Γιάννης, ποὺ δὲν κρύβει τὸν βαθὺ προβλη-
ματισμὸ γιὰ τὴν ὄξυνση τοῦ φαινομένου. 
‘‘Μένω στὰ νότια προάστια, ἐκεῖ ἀκόμα τὸ 
πρόβλημα δὲν εἶναι τόσο ἐμφανές’’. Ὡστό-
σο, γι’ αὐτὸν ἀκριβῶς τὸν λόγο ἀποφάσι-
σε νὰ λάβει μέρος στὴ νέα δράση τῆς Ἀρχιε-
πισκοπῆς. ‘‘Μέσα στὴ δίνη τῆς κρίσης, ποὺ 
ἔχει φέρει τὰ πάνω - κάτω, ἤθελα κι ἐγὼ 
νὰ προσφέρω κάτι στὸν συνάνθρωπο’’. Ὁ 
Γιάννης ἀνήκει σὲ ὁμάδα ἑπτὰ ἀτόμων ποὺ 
ξεκίνησαν τὴ διανομὴ τροφίμων χέρι - χέρι, 
ἀπὸ τὴ Μεγάλη Ἑβδομάδα. ‘‘Ἐπιστρέφω 
σπίτι μου μετὰ τὶς τρεῖς τὸ πρωί, κουρασμέ-
νος μέν, ἀλλὰ μὲ τὸ αἴσθημα ὅτι ἔκανα αὐτὸ 
ποὺ θεωρῶ καθῆκον μου’’» («Καθημερινὴ» 
9-6-2013).

Μὲ συναρπαστικὸ παραμύθι μοιάζει τὸ 
«ὁδοιπορικὸ» τῶν ἀνθρώπων ποὺ δραστη-
ριοποιοῦνται κάθε ἑβδομάδα γιὰ κοινωνικὴ 
προσφορὰ στὰ πλαίσια τοῦ φιλανθρωπικοῦ 
ὀργανισμοῦ «Ἀποστολὴ» τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιε-
πισκοπῆς Ἀθηνῶν. Ἡ συμπαράσταση τῶν 
ἐθελοντῶν αὐτῶν πρὸς τοὺς ἄστεγους τῆς 
πρωτεύουσας ἀποτελεῖ ἔμπρακτη ἀπόδει-
ξη γιὰ τὴ διαχρονικὴ ἀξία τῆς χριστιανικῆς 
ἀγάπης ἀκόμη καὶ σήμερα ποὺ οἱ ἀρετὲς 
τοῦ Εὐαγγελίου ἔχουν ξεθωριάσει γιὰ πολ-
λοὺς Ἕλληνες. Στὴν ἀπάνθρωπη ἐποχὴ τῆς 
κρίσεως πρέπει νὰ ὑπογραμμίσουμε ἐπαι-
νετικὰ τὴν ἀνιδιοτελὴ αὐτὴ προσφορὰ τῶν 
συμπατριωτῶν μας καὶ νὰ συμβάλουμε μὲ 
κά  θε δυνατὸ τρόπο σὲ φιλανθρωπικὲς δρα-
στηριότητες, ὅπου πρωτοστατεῖ ἡ μητέρα 
μας Ἐκκλησία. Τὸ κέρδος τῆς ψυχῆς μας θὰ 
εἶναι μυστικὸ καὶ ἀνέκφραστο!
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1. Περιορισμένη ἡ δύναμη
τοῦ διαβόλου

Εἶναι πράγματι ἐντυπωσιακὸ αὐτὸ ποὺ 
περιγράφει τὸ σημερινὸ εὐαγγελικὸ ἀνά-
γνωσμα καὶ συνέβη μόλις συνάντησε ὁ Κύ-
ριος Ἰησοῦς δύο δαιμονισμένους. Αὐτοὶ ἄρ-
χισαν νὰ τρέμουν καὶ νὰ πανικοβάλλον ται, 
μόνο καὶ μόνο μὲ τὴν παρουσία τοῦ Χρι-
στοῦ. Χωρὶς Ἐκεῖνος νὰ τοὺς πεῖ τίποτα ἢ 
νὰ προβεῖ σὲ κάποια ἐνέργεια, ἀναστατώ-
θηκαν καὶ ἄρχισαν νὰ κραυγάζουν ἀπεγνω-
σμένα. Ἀναγνώρισαν τὸν Ἰησοῦ ὡς Υἱὸ τοῦ 
Θεοῦ καὶ ὑποτάχθηκαν στὴν ἡγεμονικὴ κυ-
ριαρχία Του. Μάλιστα παρακαλοῦσαν τὸν 
Κύριο νὰ μὴν τοὺς διώξει ἐντελῶς, ἀλλὰ νὰ 
τοὺς ἐπιτρέψει νὰ εἰσέλθουν στὸ κοπάδι τῶν 
χοίρων.  

Εἶναι ὁλοφάνερο ὅτι ὁ διάβολος ἔχει περι-
ορισμένη δύναμη. Δὲν μπορεῖ νὰ κάνει τίπο-
τα, ἂν δὲν τοῦ τὸ ἐπιτρέψει ὁ Θεός. Γι’ αὐτὸ 
καὶ ζητάει τὴν ἄδειά Του! 

Ἂς μὴν ἀφήνουμε λοιπὸν τὸν φόβο καὶ τὸν 
πανικὸ νὰ μᾶς κυριεύει, ὅταν βλέπουμε τὸ 
κακὸ νὰ κυριαρχεῖ ἢ ὅταν ἀκοῦμε γιὰ μάγια 
καὶ ἐπιδράσεις πονηρῶν πνευμάτων. Ὅσοι 
δὲν ἔχουν καμία σχέση μὲ τὴ μαγεία καὶ τὰ 
ἔργα τοῦ διαβόλου, καὶ ἀγωνίζονται ἐναντί-
ον τῆς ἁμαρτίας καὶ ζοῦν ἑνωμένοι μὲ τὸν 
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Προχόρου, Νικάνορος, Τίμωνος,
Παρμενᾶ τῶν ἀποστόλων
Ἦχος δ΄ -  Ἑωθινὸν Ε΄

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Ρωμ. ι΄ 1-10

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ
Ματθ. η΄ 28 - θ΄ 1

ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΙΟΥΛΙΟΥ
(Ε΄ Ματθαίου)

t    ῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἐλθόντι τῷ ᾿Ιησοῦ 
εἰς τὴν χώραν τῶν Γεργεση νῶν 
ὑ   πήντησαν αὐτῷ δύο δαιμονιζό με-

νοι ἐκ τῶν μνημείων  ἐξερχόμενοι, χα-
λεποὶ λίαν, ὥστε μὴ ἰσχύειν τι   νὰ πα-
ρελθεῖν διὰ τῆς ὁδοῦ ἐκείνης. καὶ ἰδοὺ 
ἔκραξαν λέγοντες· τί ἡμῖν καὶ σοί, ᾿Ιη-
σοῦ υἱὲ τοῦ Θεοῦ; ἦλθες ὧδε πρὸ και-
ροῦ βασανίσαι ἡμᾶς; ἦν δὲ μακρὰν 
ἀπ᾿ αὐτῶν ἀγέλη χοίρων πολλῶν βο-
σκομένη. οἱ δὲ  δαίμονες παρεκάλουν 
αὐτὸν  λέγοντες· εἰ ἐκ βάλ  λεις ἡμᾶς, 
ἐπίτρεψον ἡμῖν ἀπελθεῖν εἰς τὴν ἀγέ-
λην τῶν χοίρων. καὶ εἶπεν αὐτοῖς· ὑ  - 
       πάγετε. οἱ δὲ ἐξελθόν τες ἀπῆλθον εἰς
τὴν ἀγέλην τῶν χοί ρων· καὶ ἰδοὺ ὥρ-
μησε πᾶσα ἡ ἀγέλη τῶν χοίρων κατὰ 
τοῦ κρημνοῦ εἰς τὴν  θάλασσαν καὶ 
ἀπέθανον ἐν τοῖς ὕδασιν. οἱ δὲ βό σκον - 
τες ἔφυγον, καὶ ἀπελθόντες εἰς τὴν 
πόλιν ἀπήγγειλαν πάντα καὶ τὰ τῶν 
δαιμονιζομένων. καὶ ἰδοὺ πᾶσα ἡ πό-
λις ἐξῆλθεν εἰς συνάντησιν τῷ ᾿Ιησοῦ, 
καὶ ἰδόντες αὐ   τὸν παρεκάλεσαν ὅπως 
μεταβῇ ἀπὸ τῶν ὁρίων αὐτῶν. Καὶ 
ἐμβὰς εἰς πλοῖ  ον διεπέρασε καὶ ἦλθεν 
εἰς τὴν ἰδίαν πόλιν.
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Χριστό, τίποτα δὲν ἔχουν νὰ φοβηθοῦν. 
Ἀκόμη κι ἂν κάποιος θελήσει νὰ τοὺς ἐπη-
ρεάσει μὲ δαιμονικὰ πράγματα, τίποτε δὲν 
θὰ πετύχει. Διότι ὁ πιστὸς ποὺ προσεύ-
χεται καὶ ἐπικαλεῖται μὲ πίστη τὸ ὄνομα 
τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ, ὁ πιστὸς ποὺ κάνει μὲ 
εὐλάβεια τὸ σημεῖο τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, ὁ 
πιστὸς ποὺ ἐκκλησιάζεται τακτικά, ἐξομο-
λογεῖται καὶ κοινωνεῖ τῶν Ἀχράντων Μυ-
στηρίων, δὲν κινδυνεύει ἀπὸ τὰ τεχνά-
σματα τοῦ διαβόλου. Τὰ ὑπερνικάει, διότι 
ἔχει μαζί του τὴν ἀκατανίκητη δύναμη τοῦ 
Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ. 

2. C ἁμαρτία ὁδηγεῖ
στὴν καταστροφὴ 

Τελικὰ ὁ Κύριος ἐπέτρεψε στοὺς δαί-
μονες νὰ εἰσέλθουν σὲ ἕνα κοπάδι χοί-
ρων ποὺ ἔβοσκε ἐκεῖ κοντά. Ἔτσι τὰ πο-
νηρὰ πνεύματα ἔφυγαν ἀπὸ τοὺς δύο 
ἀνθρώπους ποὺ τόσο καιρὸ ταλαιπω-
ροῦσαν καὶ πῆγαν στοὺς χοίρους. Τότε, 
μπροστὰ στὰ ἔκπληκτα μάτια ὅλων, τὸ 
κοπάδι αὐτὸ ὅρμησε μὲ μανία κι ἔπεσε 
ἀπὸ τὸν γκρεμὸ στὴ λίμνη. Τρομερὴ κα-
ταστροφή! Καὶ αὐτὸ τὸ ἐπέτρεψε ὁ Κύρι-
ος γιὰ νὰ δώσει ἕνα μάθημα στοὺς Γερ-
γεσηνούς, οἱ ὁποῖοι ἔτρεφαν κοπάδια μὲ 
χοίρους, πράγμα ἀπαγορευμένο γιὰ τοὺς 
Ἰουδαίους ἀπὸ τὸ Μωσαϊκὸ Νόμο.

Αὐτὴ εἶναι ἡ κατάληξη τῆς ἁμαρτίας: ἡ 
καταστροφή! Ἡ ἁμαρτία καὶ ἡ κάθε εἴδους 
παρανομία στὴν ἀρχὴ φαίνεται δελεα-
στικὴ ἢ καὶ ἐπικερδής. Τελικὰ ὅμως ὁδη-
γεῖ τὸν ἄνθρωπο σὲ τραγικὸ ἀδιέξοδο. 
Πόσα ἐγκλήματα ἢ καὶ αὐτοκτονίες προ-
καλοῦνται ἀπὸ τὰ τυχερὰ παιχνίδια, τὸν 
ἐθισμὸ στὰ ναρκωτικά, τὶς ἐφήμερες σχέ-
σεις, τὶς παράνομες συναλλαγές... Καὶ 
ἐπα ληθεύεται ὁ θεόπνευστος λόγος τοῦ 
ἀποστόλου Παύλου: «Τὰ ὀψώνια τῆς 
ἁμαρτίας θάνατος» (Ρωμ. ς΄ 23)· δηλαδή, 
ὁ μι σθὸς μὲ τὸν ὁποῖο ἡ ἁμαρτία πληρώ-
νει τοὺς δούλους της εἶναι ὁ θάνατος!

3. 6ὰ μὴ διώχνουμε τὸν �ριστὸ
Ὅταν οἱ Γεργεσηνοὶ πληροφορήθηκαν 

τὰ φοβερὰ γεγονότα, ξεσηκώθηκαν καὶ 
βγῆκαν νὰ συναντήσουν τὸν Ἰησοῦ. Ἤθε-
λαν νὰ Τὸν βροῦν, ὄχι γιὰ νὰ Τὸν προσ-
κυνήσουν, οὔτε γιὰ νὰ Τὸν  εὐχαριστήσουν 
ποὺ θεράπευσε τοὺς δύο συμπατριῶτες 
τους καὶ ἀπάλλαξε τὴν πόλη τους ἀπὸ τὴ 
φοβερὴ μάστιγα. Τὸν ἀναζήτησαν γιὰ νὰ 
Τοῦ ζητήσουν νὰ φύγει ἔξω ἀπὸ τὰ ὅρια 
τῆς περιοχῆς τους! 

Τί τραγικὸ ἀλήθεια νὰ διώχνουν τὸν 
Θεὸ ἀπὸ κοντά τους! Ἂν καὶ οἱ ἴδιοι ἦταν 
οἱ πραγματικοὶ ὑπαίτιοι της καταστροφῆς, 
στράφηκαν ἐναντίον τοῦ Θεανθρώπου 
καὶ Τὸν ἀπομάκρυναν, προκειμένου νὰ 
μποροῦν ἀνενόχλητοι νὰ συνεχίσουν τὸ 
ἔργο τῆς παρανομίας καὶ τῆς αἰσχροκέρ-
δειας. Δυστυχῶς τὸ ὑλικὸ συμφέρον καὶ ἡ 
σκληροκαρδία τους δὲν τοὺς ἄφησαν νὰ 
συνέλθουν καὶ νὰ μετανοήσουν.

Ἀλήθεια, μήπως καὶ οἱ σύγχρονοι Ἕλλη-
νες μοιάζουμε μὲ τοὺς Γεργεσηνούς; Μή-
πως διώχνουμε τὸν Χριστό; Ὅταν πολ-
λοὶ προτιμοῦν τὸν πολιτικὸ γάμο κι ὄχι 
τὸ εὐλογημένο Μυστήριο τῆς Ἐκκλησίας 
μας... ὅταν ἄλλοι σχεδιάζουν νὰ καταρ-
γή σουν τὴν ἀργία τῆς Κυριακῆς... ὅταν 
κάποιοι ἐπιχειροῦν νὰ ἀλλοιώσουν τὸ 
Ὀρθόδοξο μάθημα τῶν θρησκευτικῶν... 
ὅταν τὰ σχολεῖα καταργοῦν τοὺς σχολι-
κοὺς ἐκκλησιασμούς... ὅταν ὁρισμένοι 
ζη  τοῦν νὰ κατεβοῦν οἱ ἱερὲς εἰκόνες ἀπὸ 
τὶς δημόσιες αἴθουσες... στὴν οὐσία διώ-
χνουμε τὸν Χριστὸ ἀπὸ τὰ σπίτια, τὰ σχο-
λειά, τὴν κοινωνία μας! Τραγικὴ κατάντια!

Δὲν ὑπάρχει μεγαλύτερη δυστυχία ἀπὸ 
τὸ νὰ διώχνουμε τὸν Θεὸ ἀπὸ κοντά μας. 
Ὅπως ἐπίσης δὲν ὑπάρχει μεγαλύτερη 
εὐτυχία ἀπὸ τὸ νὰ ἐμπιστευόμαστε τὸν 
ἑαυτό μας στὰ χέρια τοῦ παντοδύναμου 
Θεοῦ καὶ νὰ ἀφήνουμε Ἐκεῖνος νὰ κυ-
βερνᾶ τὴ ζωή μας. Εἴθε ὅλοι μας νὰ γευ-
θοῦμε αὐτὴ τὴν εὐτυχία!



 Τρεῖς Τρεῖς
θεμελιώδειςθεμελιώδεις

             ἀρετὲς             ἀρετὲς

Κ Κ άποτε ὁ ὅσιος Ποιμὴν εἶπε ὅτι «τὰ 
ἑξῆς τρία εἶναι πολὺ σημαντικὰ 
στὴν πνευματικὴ ζωή: νὰ ἔχει καν-

εὶς φόβο Θεοῦ, νὰ προσεύχεται καὶ νὰ 
εὐεργετεῖ τὸν πλησίον του» (βλ. ὁσίου 
Δωροθέου, Ἐπιστολὴ Ϛ´). Σημαντικὴ 
ἐπισήμανση, ποὺ ἀξίζει νὰ τὴν ἐξετά-
σουμε προσεκτικότερα.

Πρῶτα-πρῶτα εἶναι ἀπολύτως ἀπα-
ραίτητο νὰ καλλιεργοῦμε τὸν φόβο τοῦ 
Θεοῦ, διότι «ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ προη-
γεῖται πάσης ἀρετῆς», προηγεῖται πρὶν 
ἀπὸ κάθε ἀρετή. Ἡ Ἁγία Γραφὴ μᾶς τὸ 
διδάσκει αὐτὸ μὲ ἄλλα λόγια: «Ἀρχὴ 
σοφίας φόβος Κυρίου» (Ψαλ. ρια´ 
[111] 10). Ἀρχὴ τῆς κατὰ Θεὸν σοφίας, 
τῆς πνευματικῆς δηλαδὴ ζωῆς, εἶναι νὰ 
φοβᾶται κανεὶς τὸν Κύριο, νὰ ἀναγνω-
ρίζει τὸ μεγαλεῖο Του καὶ νὰ ὑποτάσ-
σεται στὸ θέλημά Του. Νὰ ἀποδέχεται 
μὲ ὅλη τὴν ὕπαρξή του ὅτι ὁ Θεὸς εἶναι 
τὸ Α καὶ τὸ Ω τῆς ζωῆς καὶ τῆς εὐτυ-
χίας του καὶ ἑπομένως ὀφείλει τέλεια 
ὑπακοὴ στὶς ἅγιες ἐντολές Του. Νὰ 
φοβᾶται τὸ κριτήριο τοῦ Θεοῦ, ὅτι δη-
λαδὴ κάποτε θὰ μᾶς κρίνει ὁ Θεὸς γιὰ 
τὰ ἔργα μας μέχρι λεπτομερειῶν καὶ 
ὅτι ἐὰν δὲν μετανοήσουμε εἰλικρινά, 

θὰ  μείνουμε ἐκτὸς τῆς Βασιλείας Του 
εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀλλὰ καὶ ὁ Ἐκκλησι-
αστής, τὸ βιβλίο αὐτὸ τῆς Παλαιᾶς Δι-
αθήκης, ἔτσι τελειώνει: «Τὸν Θεὸν φο-
βοῦ καὶ τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ φύλασσε, 
ὅτι τοῦτο πᾶς ὁ ἄνθρωπος» (Ἐκκλ. ιβ´ 
13). Ὅλη δηλαδὴ ἡ ζωὴ τοῦ ἀνθρώπου 
ἀποκτᾶ ἀξία ἀπὸ τὸ νὰ φοβᾶται τὸν 
Θεὸ καὶ νὰ ἐφαρμόζει τὶς ἐντολές Του.

Τονίζεται σήμερα πολὺ ὅτι ὁ Θεὸς εἶ-
ναι ἀγάπη, εἶναι ἐλεήμων καὶ μᾶς συγ-
χωρεῖ, ὅ,τι καὶ ἂν κάνουμε – καὶ εἶναι 
ἀλήθεια αὐτό. Τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ ὅμως 
σκεπάζει τὸν ἁμαρτωλὸ ποὺ δείχνει 
εἰλικρινὴ μετάνοια· δὲν στεφανώνει τὸν 
ἀθεόφοβο. Δὲν πρόκειται νὰ μᾶς ἐλεή-
σει ὁ Θεός, ἂν ἀντιμετωπίζουμε ἐπιπό-
λαια τὸ ζήτημα τῆς σωτηρίας μας. Γι’ 
αὐτὸ καὶ οἱ ἅγιοι γιὰ τὸν φόβο τοῦ Θεοῦ 
ἔλιωσαν στὴν ἄσκηση καὶ στρίμωξαν 
τόσο πολὺ τὸν ἑαυτό τους. Λοιπὸν 
ἂν τυχὸν βλέπουμε ὅτι δὲν διορθωνό-
μαστε ἀλλὰ πέφτουμε συνεχῶς στὰ 
ἴδια, ἂς προβληματιστοῦμε μήπως δὲν 
ἔχουμε τὸν φόβο Του, μήπως δὲν σκε-
πτόμαστε τὸ κριτήριό Του, ὥστε νὰ 
 συγκρατηθοῦμε ἀπὸ τὴν ὁποιαδήποτε 
κακὴ συνήθεια.                                  ➙
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Ἀλλ᾿ ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ, ὅσο σημαν-
τικὸς κι ἂν εἶναι, δὲν ἀρκεῖ γιὰ τὴν πνευ-
ματικὴ νίκη. Εἶναι ἀπολύτως ἀπαραίτη-
τη καὶ ἡ προσευχή, ὅπως εἶπε ὁ ὅσιος 
Ποιμήν. Διότι μὲ τὴν προσευχὴ ζητᾶμε 
τὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ, ἐπειδὴ δὲν φθά-
νει μόνο ἡ δική μας  προσπάθεια. «Χρῄ-
ζει οὖν ὁ ἄνθρωπος ἐν παντὶ προσεύ-
 χεσθαι καὶ παρακαλεῖν τὸν Θεὸν βο η -
θῆ σαι αὐτῷ καὶ συνεργῆσαι ἐν  παν τὶ 
πράγματι». Ἔχει ἀνάγκη λοιπὸν ὁ ἄν-
θρωπος νὰ προσεύχεται γιὰ τὸ καθετὶ 
καὶ νὰ παρακαλεῖ τὸν Θεὸ νὰ τὸν βο-
ηθήσει καὶ νὰ συνεργήσει μὲ τὴ Χάρη 
Του στὸ καθετί. «Χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνα-
σθε ποιεῖν οὐδέν», μᾶς διαβεβαίωσε ὁ 
Κύριος (Ἰω. ιε´ 5). Ὅποιος  παραμένει 
ἑνωμένος μαζί Του, αὐτὸς παράγει πο-
λὺ καρπό.

Καὶ μόνο μὲ τὸ ὅτι ἐπιλέγουμε νὰ 
προσ ευχηθοῦμε γιὰ ἕνα θέμα εἶναι 
σὰν νὰ λέμε: «Κύριε, βοήθησέ με. Δὲν 
μπορῶ νὰ τὰ καταφέρω μόνος μου». Ἡ 
προσευχὴ εἶναι μὲν δόξα καὶ τιμὴ γιὰ τὸν 
ἄνθρωπο – ἐπειδὴ ἀξιώνεται νὰ μιλᾶ μὲ 
τὸν Θεό – δείχνει ὅμως καὶ ταπείνωση 
ἐκ μέρους τοῦ ἀνθρώπου, καθὼς ἀνα-
γνωρίζει ὅτι τὰ πάντα ἐξαρτῶνται ἀπὸ 
τὸν Θεό. Ἡ ταπείνωση ὅμως ἑλκύει τὴ 
Χάρη τοῦ Θεοῦ. Μὲ τὴν προσευχὴ βά-
ζουμε στὰ χέρια τοῦ Θεοῦ τὸν ἀγώνα 
μας, τὸ πρόβλημά μας, τὴν πτώση μας. 
Νὰ τὰ ἀναλάβει Ἐκεῖνος, νὰ τὰ τακτο-
ποιήσει Ἐκεῖνος. Γι᾿ αὐτὸ οἱ εὐσεβεῖς 
χριστιανοὶ πρὶν ἀπὸ κάθε ἔργο τους 
κάνουν τὸν σταυρό τους – αὐτὴ εἶναι ἡ 
πιὸ σύντομη προσευχή. Εὐχῆς ἔργον 

βέβαια εἶναι ὅταν μποροῦμε, νὰ ξεκι-
νοῦμε τὰ ἔργα μας ἀφοῦ ἔχουμε προσ-
ευχηθεῖ περισσότερο.

Τέλος κατεξοχὴν γνώρισμα τοῦ χρι-
στιανοῦ εἶναι ἡ ἀγάπη. Θέλουμε νὰ γί-
νουμε ἄνθρωποι τοῦ Θεοῦ; Ὁ Θεός, 
εἴπαμε, εἶναι ἀγάπη. Νὰ γίνουμε λοιπὸν 
ἄνθρωποι ἀγάπης. Ὁ Θεός μας γνώρι-
σμά Του ἔχει νὰ εὐεργετεῖ τοὺς πάντες, 
δικαίους καὶ ἁμαρτωλούς, καὶ ὁλόκλη-
ρη τὴ δημιουργία. «Χρηστὸς Κύριος 
τοῖς σύμπασι, καὶ οἱ οἰκτιρμοὶ αὐτοῦ 
ἐπὶ πάντα τὰ ἔργα αὐτοῦ» (Ψαλ. ρμδ´ 
[144] 9). Ἐκχύνει τὰ ἐλέη καὶ τὰ δῶρα 
Του πλούσια σὲ ὅλα τὰ δημιουργήμα-
τά Του.

Ὁ πιστὸς λοιπὸν καλεῖται νὰ εἶναι εὐ -
εργετικὸς στοὺς γύρω του, ἀκόμη καὶ 
στοὺς ἐχθρούς του. Τότε θὰ εἶναι «υἱὸς 
ὑψίστου» (Λουκ. Ϛ´ 35), δηλαδὴ τό-
τε θὰ μοιάζει στὸν ἐπουράνιο  Πατέρα 
του. Εἶναι κάτι ποὺ ἀπασχολεῖ τὸν κάθε 
 συνειδητὸ πιστό: πῶς νὰ «κάνει τὸ κα-
λό», ὅπως λέει ὁ λαός μας. Νὰ μὴν κοι-
τᾶ μόνο τὸν ἑαυτό του ἀλλὰ καὶ τοὺς 
ἄλλους. Νὰ ἔχει «σπλάγχνα οἰκτιρμοῦ» 
(Κολασ. γ´ 12). Νὰ καταλαβαίνει, νὰ 
νιώθει, νὰ συμμετέχει στὸν πόνο, στὴν 
ἀνάγκη, στὴ δυσκολία τοῦ συνανθρώ-
που του. Καὶ νὰ τοῦ συμπαρίσταται. 
Νὰ πλουτίζει σὲ ἔργα ἀγάπης. Αὐτὴ 
εἶ   ναι ἡ πρώτη ἐντολὴ μετὰ τὴν ἐντολὴ 
τῆς πρὸς τὸν Θεὸν ἀγάπης.

Φόβος Θεοῦ, προσευχὴ καὶ  ἀγάπη: 
τρεῖς θεμελιώδεις ἀρετὲς ποὺ θὰ δώ-
σουν πνοὴ στὸν ἀγώνα μας, ἂν τὶς ἐκτι-
μήσουμε καὶ τὶς καλλιεργοῦμε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Κατὰ τοὺς μῆνες Αὔγουστο καὶ Σεπτέμβριο

τὸ Περιοδικό μας θὰ κυκλοφορήσει σὲ μηνιαῖα τεύχη. 



Ἀληθινὴ ἱστορία

Λειτουργὸς
τοῦ

Ὑψίστου!

ΟΟ  λοι τὸν ἤξεραν ὡς ὁδηγὸ ἀπορριμματοφό-
ρου τὸν κ. Ἠλία στὴν ἐπαρχιακὴ κωμόπο-
λη τοῦ ἀκριτικοῦ Ἕβρου. Μέχρι ποὺ βγῆκε 

στὴ σύνταξη, ἐργαζόταν στὸ Δῆμο. Τὴν ἐργα-
σία του τὴ θεωροῦσε λειτούργημα καὶ τὴν 
ἀσκοῦσε μὲ εὐσυνειδησία. Πίστευε ὅτι βοη-
θοῦσε ἀπὸ τὸ πόστο του νὰ εἶναι ἡ πόλη τους 
καθαρή, γιὰ νὰ ὑπάρχει τάξη καὶ ὁμαλότητα 
στὸν κοινωνικὸ βίο. Ἀλλὰ καὶ ὡς οἰκογενειάρ-
χης ἦταν ὑποδειγματικός, ἀφοσιωμένος στὴ 
σύζυγο καὶ στὰ παιδιά του. 

Ὁ Ἠλίας εἶχε κι ἕναν καλὸ γείτονα ποὺ ἦταν 
συγχρόνως ἱερέας καὶ καθηγητὴς θεόλογος 
στὸ Γυμνάσιο, τὸν π. Γεώργιο. Ἡ πρεσβυτέ-
ρα του ἦταν κι αὐτὴ ἐκπαιδευτικὸς καὶ εἶχαν 
πολλὰ παιδιά, χαριτωμένα σὰν ἀγγελούδια! 
Ἀλλὰ τὰ πρωινά, ἐφόσον πήγαιναν καὶ οἱ δυό 
τους στὸ σχολεῖο, ἔπρεπε νὰ ἔχουν κάποιον 

στὸ σπίτι γιὰ τὰ μικρὰ παιδιά 
τους. Γιὰ τὴν κάλυψη αὐτῆς τῆς 
ἀνάγκης προσφέρθηκε ἡ σύζυ-
γος τοῦ Ἠλία, ἡ Καλή, ποὺ ἦταν 
ὄνομα καὶ πράγμα καλή, ἀλλὰ 
καὶ εὔκαιρη τὴν περίοδο ἐκεί-
νη, διότι τὰ δικά της παιδιὰ ἦταν 
μεγαλύτερα στὴν ἡλικία καὶ πή-
γαιναν στὸ Λύκειο. Αὐτὴ ἡ ἐπι-
πρόσθετη συνεργασία  ἔγινε ἀ  -
φορμὴ νὰ συνδεθοῦν ἀκόμη πιὸ 
πολὺ οἱ δυὸ  οἰκογένειες. 

Ἀλλὰ καὶ κάτι ἀκόμη τοὺς συν-
έδεε μὲ ἀκατάλυτους πνευμα-
τικοὺς δεσμούς. Ὁ ἱερέας ἦταν 
καὶ καλὸς ἐξομολόγος καὶ τὸν 
εἶχαν ὅλα τὰ μέλη τῆς οἰκογένει-
ας τοῦ  Ἠλία Πνευματικό τους.

Τὰ χρόνια κυλοῦσαν καὶ ὁ Ἠ  -
λίας βγῆκε στὴ σύνταξη. Μετὰ 
ἀ    πὸ λίγο καιρὸ ὅμως πιάστη-
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κε ἡ μέση του καὶ χρειάστηκε νὰ νοση-
λευθεῖ στὸ νοσοκομεῖο. Ὁ γείτονας καὶ 
Πνευματικός του πῆγε ἀπὸ τοὺς πρώ-
τους νὰ τὸν ἐπισκεφθεῖ.

–Ἠλία, στὴν ἡλικία ποὺ εἴμαστε καὶ μὲ 
τὴν ὑγρασία ποὺ ἔχει ἡ πόλη μας, ὅ  -
λοι μας λίγο-πολὺ ἔχουμε προβλήμα-
τα στὴ μέση μας. Περαστικὰ νὰ εἶναι. 
Νὰ σοῦ διαβάσω μία εὐχή, καὶ εὔχομαι 
σύντομα νὰ ἐπιστρέψεις στὸ σπίτι σου.

Τοῦ διάβασε τὴν εὐχή... ἔκανε νὰ φύ-
γει... κοντοστάθηκε ὅμως καὶ γυρνών-
τας πρὸς τὸν Ἠλία τοῦ εἶπε: 

–Ἠλία, κάτι ἀκόμη ἔχω νὰ σοῦ πῶ. 
Ἐ    γὼ σὲ ξέρω καλά... σὲ ἐξομολογῶ τό-
σα χρόνια. Λέω μήπως τούτη ἡ ἀρρώ-
στια σου εἶναι κλήση τοῦ Θεοῦ γιὰ κάτι 
ἄλλο...

–Σὰν τί σκέφτεσαι, πάτερ μου;
–Νά, λέω μήπως εἶναι κλήση Θεοῦ, 

τώρα ποὺ πῆρες τὴ σύνταξή σου νὰ 
ζητήσεις ἀπὸ τὸν Σεβασμιώτατο νὰ χει-
ροτονηθεῖς, νὰ γίνεις λειτουργὸς τοῦ 
Ὑψίστου, νὰ ὑπηρετεῖς τὸν ἅγιο Θεὸ 
στὸ ἅγιο Θυσιαστήριο, νὰ ἁγιάζεσαι 
καὶ νὰ ἁγιάζεις καὶ τοὺς πιστούς! Σίγου-
ρα καὶ ὡς ὁδηγὸς ἀπορριμματοφόρου 
ἐκτελοῦσες λειτούργημα μέχρι τώρα, 
ἀλλὰ ἂν γίνεις ἱερέας, θὰ ἐκτελεῖς ἀκό-
μη ὑψηλότερο λειτούργημα! Θὰ δανεί-
ζεις τὸ χέρι σου, τὴ γλώσσα σου στὸν 
ἴδιο τὸν Χριστό, ὁ Ὁποῖος προσφέρει 
τὴν ἀναίμακτη θυσία! Κι ἀκόμη θὰ βο-
ηθᾶς νὰ λειτουργοῦνται οἱ πιστοὶ χρι-
στιανοὶ σὲ κάποια χωριὰ ποὺ ἔμειναν 
χωρὶς ἱερέα. Τόσα κενὰ ἔχει ἡ Μητρό-
πολή μας. Δὲν βλέπεις πόση ζημιὰ γί-
νεται στὸν τόπο μας;

Τά ’χασε ὁ Ἠλίας. Εὐχαρίστησε τὸν 
ἱε ρέα... Ζήτησε μόνο λίγο χρόνο νὰ 
σκε  φτεῖ. 

Πέρασε διάστημα κι ὁ Ἠλίας βρέθηκε 
στὸ ἐξομολογητήρι. 

–Πάτερ μου, αὐτὸ ποὺ μοῦ  πρότεινες, 
τὸ σκέφθηκα, παρακάλεσα τὸν Θεὸ νὰ 
μὲ φωτίσει, τὸ συζήτησα καὶ μὲ τὴν οἰ -
κο γένειά μου... εἴμαστε σύμφωνοι. Ἂν 
εἶ   ναι θέλημα Θεοῦ, νὰ προχωρήσουμε. 
Μόνο σὲ παρακαλῶ νὰ μὲ βοηθήσεις, 
γιατὶ εἶμαι τοῦ Δημοτικοῦ. Ἰδίως στὴν 
ἀρχὴ ὅλα θὰ μοῦ φαίνονται βουνό. Κι 
ἀκόμη σὲ παρακαλῶ νὰ εἶμαι ἄμισθος 
ἱερέας. Τὰ παιδιά μου ἔκαναν δικές τους 
οἰκογένειες. Δὲν θέλουμε πολλά. Ἡ σύν-
ταξη ποὺ παίρνω ἀπὸ τὸ Δῆμο φθά  -
νει γιὰ νὰ ζοῦμε μὲ τὴν πρεσβυτέρα.  

–Καλά, Ἠλία. Θὰ πάω στὴ Μητρόπο-
λη γιὰ κάποιες ὑποχρεώσεις. Ἔλα κι ἐ -
    σὺ μαζί μου νὰ σὲ δεῖ ὁ  Σεβασμιώτατος. 
Κι ἂν εἶναι θέλημα Θεοῦ νὰ γίνεις λει-
τουργὸς τοῦ Ὑψίστου, ὅλες οἱ δυσ κο-
λίες, ποὺ εἶναι φυσικὸ νὰ ἀντιμετωπί-
σεις στὴν ἀρχή, σιγά-σιγὰ καὶ μὲ τὴν 
προσπάθεια ποὺ θὰ καταβάλεις θὰ ξε-
περασθοῦν.

❁   ❁   ❁
Στὸν ἱερὸ ναὸ τῆς Παναγίας πλήθη 

λαοῦ παρακολουθοῦν μὲ κατάνυξη τὴ 
συγκινητικότατη χειροτονία. Δάκρυα 
κυλοῦν ἀπὸ τὰ μάτια τους καὶ μ’ ὅλη τὴ 
δύναμη τῆς ψυχῆς τους φωνάζουν τὸ 
«Ἄξιος!»...

Κατόπιν οἱ χριστιανοὶ συζητοῦσαν 
καὶ ἔλεγαν: 

–Θεέ μου, τί θεόσταλτο δῶρο ἦταν 
αὐ  τό; Ὁ Ἠλίας, ὁ συνταξιοῦχος τοῦ Δή-
μου, ἀποφάσισε νὰ γίνει λειτουργὸς 
τοῦ Ὑψίστου! Μὴ μᾶς ἀφήσεις χωρὶς 
κληρικοὺς στοὺς δύσκολους καιρούς 
μας! Ἰδίως τώρα ποὺ περιορίστηκαν 
μὲ νόμο οἱ χειροτονίες στὶς ἱερὲς Μη-
τρο πόλεις καὶ μένουν τόσα χωριὰ ἀλει-
τούργητα, χάρισε κι ἄλλους ἄμισθους 
Λειτουργοὺς στὸ ἅγιο Θυσιαστήριο, 
σὰν τὸν  Ἠλία, τὸν πρώην ὁδηγὸ τοῦ 
ἀ    πορ ριμματοφόρου!



F acebook! Ποιὸς δὲν τὸ ξέρει  πλέον; 
Πόσοι ἀπόμειναν ποὺ δὲν ἔχουν δι  κό 
τους λογαριασμὸ εἰδικὰ μεταξὺ τῶν 

νεοτέρων ἡλικιῶν;  Ὑπολογίζεται ὅ  τι τὸ 
facebook ἀπασχολεῖ πολὺ περισσότε-
ρους ἀπὸ 350 ἑκατομμύρια ἀν  θρώπους 
ὡς χρῆστες.  

Καὶ εἶναι ἀλήθεια ὅτι τὰ νέα αὐτὰ ψηφι-
ακὰ μέσα δημιούργησαν μιὰ παγκόσμια 
κοινωνία ποὺ ξεπέρασε τοὺς φραγμ οὺς 
τῶν ἀποστάσεων καὶ τῶν τοπικῶν καὶ 
πολιτισμικῶν  διαφοροποιήσεων, ἀλ  λὰ 
δὲν κατόρθωσαν καὶ οὔτε  φαίνεται νὰ 
μπο ροῦν νὰ ἐξυπηρετήσουν  βαθιὲς σχέ -
σεις μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων.  Παρέχουν 
τὴν ψευδαίσθηση ἐγγύτητας καὶ ἀμεσό-
τη τας στὴν ἐπικοινωνία, ἀλλὰ  ἀπέχουν 
πολὺ ἀπὸ τὸ νὰ πλησιάσουν καρδιακὰ 
τοὺς ἀνθρώπους μεταξύ τους. Καὶ αὐ-
τὸ γιατὶ ὑψηλὸ ποσοστὸ ἀπὸ τὸν κό-
σμο ποὺ προβάλλεται μέσα ἀπὸ τέτοια 
 δίκτυα, ἀπέχει πάρα πολὺ ἀπὸ τὴν ἀλη-
θινὴ πλευρὰ τῆς ζωῆς τῶν χρηστῶν 
του, ἐμποδίζοντας ἔτσι τὴ  δυνατότητα 
 προσ εγγίσεως στὸ τί πραγματικὰ  συμ  -
βαί νει ἔξω ἀπὸ τὸν δικτυακὸ κόσμο, δη -
λαδὴ στὴν ἀληθινὴ ζωή. 

Ἀπὸ τὴν ἄλλη τὰ ψηφιακὰ μέσα ἀφή-
νουν σὲ κοινὴ θέα προσωπικὲς  στιγμές, 
αἰσθήματα, ἀπόψεις καὶ προτιμήσεις, ἀ  -
πο  στερώντας ἔτσι τὸ «δικαίωμα» τῆς ἰδι  -

ωτικῆς, τῆς προσωπικῆς καὶ τῆς ἐ   σωτε  -
ρικῆς ζωῆς. Σοῦ ἐπιβάλλουν ἔμμεσα νὰ 
ἐκτεθεῖς. Νὰ φανερώσεις στοὺς ἄλλους 
τί διαβάζεις, τί μουσικὴ ἀκοῦς, τί συνή-
θειες ἔχεις, ποιοὶ εἶναι οἱ φίλοι σου, ποιὸ 
στὺλ σοῦ ἀρέσει, πῶς περνᾶς τὴ μέρα 
σου καὶ τί ἀπόψεις ἔχεις πάνω σὲ συγ-
κεκριμένα θέματα. Καὶ αἰσθάνεσαι ἔ   τσι 
σχεδὸν ὑποχρεωμένος νὰ ἐκτεθεῖς σὲ 
μιὰ παγκόσμια ψηφιακὴ βιτρίνα ὅπου 
κάθε «περαστικὸς» θὰ ἔχει τὴ δυνατό-
τητα νὰ σὲ «χαζεύει». Καὶ εἶναι πλέον 
γνωστὲς στοὺς περισσοτέρους οἱ ἀπά-
τες ποὺ στήνονται ἀπὸ τοὺς ἐπιτηδείους 
μὲ τὴν ἐκμετάλλευση καὶ διαχείριση τῶν 
προσωπικῶν στοιχείων καὶ τῶν προ-
τιμήσεων τῶν χρηστῶν. Ἄλλωστε εἶναι 
καὶ αὐτὸ γνωστό, ὅτι τὸ facebook καὶ τὰ 
παρόμοια ἀποτελοῦν τὴ βασικὴ πηγὴ 
 πληροφοριῶν τῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν 
ἀλ   λὰ καὶ τῶν πάσης φύσεως διαφημι-
στικῶν ἑταιρειῶν.

Ὅλα αὐτὰ δημιουργοῦν τὴν ἐξαρτημέ-
νη ἀνάγκη διαρκῶς νὰ ἐπισκέπτεσαι τὸ 
προφίλ σου, νὰ σχολιάζεις σχόλια, νὰ 
ἀπαντᾶς σὲ κρίσεις, νὰ ἐνημερώνεις γιὰ 
προσωπικές σου κινήσεις, νὰ συνδέεσαι 
μὲ νέα πρόσωπα καὶ παρόμοια.

Παρέχουν τὰ ἴδια μιὰ ναρκισσιστικὴ 
ψευδαίσθηση κοινωνικοποιήσεως. Μιὰ 
ψυ χολογικὴ αὐτάρκεια κοινωνικῆς ἐπιφά-

Ἀντιμέτωποι μὲ τὰ δίχτυα
τῶν μέσων κοινωνικῆς δικτύωσης Β́Β́

;

Ἔχεις



ΑΡΙΘ. 2071, 15 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013334

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 γονεῖς, 
παιδιὰ καὶ παιδαγωγούς.

Σελίδες 211. Τιμᾶται 5  ̦.

Νέα ἔκδοσηΝέα ἔκδοση

ΒΙΝΤΕΟ
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Ἀρχιμ. Μάρκου Κ. Τζανακάκη

νειας καὶ μιᾶς αὐταρέσκειας ποὺ πηγάζει ἀπὸ τὴν ἐπιπό-
λαιη ἀποδοχὴ τῶν τόσων «ψηφιακῶν» φίλων. Πρόσφατα 
ἔλεγε ἐκπαιδευτικὸς πόσο ἀνοχύρωτα εἶναι τὰ σημερινὰ 
παιδιὰ στὶς δυσκολίες τῆς ζωῆς καὶ τί ὑπεροπτικὸ ὕφος 
ἀποκτοῦν ἀπὸ τὰ ἐπαινετικὰ σχόλια ποὺ εἰσπράττουν στὰ 
προσωπικά τους προφίλ: «Εἶσαι θεός!»· «Εἶσαι θεά, παν-
έμορφη!». Πῶς μετὰ νὰ προσγειωθοῦν στὴν πραγματικό-
τητα; Ἀλλάζουν τὰ δεδομένα τῆς ζωῆς τους ἀφήνοντάς τα 
οὐσιαστικὰ ἔκθετα καὶ εὔθραυστα στὶς δυσκολίες καὶ τὶς 
τρικυμίες τῆς ζωῆς. Βασίζονται σὲ τηλεγνωριμίες, σὲ πολὺ 
ρηχὲς σχέσεις μὲ τεράστιους ἠθικοὺς κινδύνους. 

Ὁ ἄνθρωπος ὅμως δὲν ἱκανοποιεῖται μὲ μηνύματα, δὲν 
ἐπικοινωνεῖ μὲ smileys1 καὶ δὲν ἀναπαύεται τελικὰ μὲ ψη-
φιακοὺς δεσμούς. Ζητάει μιὰ θερμὴ χειραψία, μιὰ συμ-
πονετικὴ ἀγκαλιά, δυὸ δακρυσμένα μάτια ποὺ θὰ κοιτά-
ξουν κατάματα τὸν πόνο του, ἕνα χαμόγελο συμπόρευ-
σης, συμμετοχῆς στὴ χαρά του, ἕνα χάδι συμπαράστα-
σης, δυὸ λόγια προσευχῆς. 

Πιὸ βαθιὰ καὶ σὲ ἄλλο ἐπίπεδο, ἂν παρατηρήσει καν-
εὶς τὰ σύγχρονα μέσα κοινωνικῆς δικτύωσης, θὰ διακρι-
βώσει ὅτι σὲ μεγάλο βαθμὸ λειτουργοῦν σὰν ἰσοπεδωτι-
κοὶ ὁδοστρωτῆρες ποὺ καταφέρνουν βεβαίως νὰ φέρουν 
«κοντὰ» πρόσωπα ἀπὸ ἐντελῶς διαφορετικὰ μέρη, μὲ 
ἐντελῶς διαφορετικὲς συνήθειες, νοοτροπίες, τάσεις καὶ 
πολιτισμούς, συμπιέζοντας ὅμως ὁτιδήποτε ἐξέχει. Δη-
λαδὴ ἐξαφανίζοντας ὁποιαδήποτε ἰδιομορφία. Ἔτσι ὅμως 
ὅλες οἱ προσωπικές μας ἰδιαιτερότητες, οἱ τοπικὲς ἰδιο-
μορφίες, οἱ πολιτισμικὲς διαφορές, οἱ μορφωτικὲς διαφο-
ροποιήσεις καὶ οἱ θρησκευτικὲς πεποιθήσεις ἐξατμίζονται 
μπροστὰ στὴν ἀνάγκη νὰ συνυπάρξουμε στὸν διαδικτυ-
ακὸ κόσμο.

Τὸ θέμα εἶναι πολύπλευρο καὶ ἀρκετὰ δύσκολο. Χρειάζε-
ται ἔρευνα σὲ βάθος τόσο κοινωνιολογικῶν ὅσο καὶ πνευ-
ματικῶν ἐπιπτώσεων. Ὁ ὑψηλὸς δείκτης ἀποδοχῆς σὲ 
ὅλο τὸν πλανήτη τοῦ facebook καὶ τῶν ἄλλων μέσων κοι-
νωνικῆς δικτύωσης δὲν φανερώνει τίποτε ἄλλο παρὰ τὴν 
ἀνάγκη τοῦ σύγχρονου ἀνθρώπου γιὰ ἐπικοινωνία. Μπο-
ρεῖ ὅμως νὰ ἐκπληρωθεῖ ὁ πόθος του αὐτὸς μέσα ἀπὸ τὰ 
μέσα κοινωνικῆς δικτύωσης; Ἀλλὰ γι’ αὐτὸ στὸ ἑπόμενο.

1. Smileys: Προκαθορισμένες ἀπεικονίσεις προσώπων μὲ ἰδιαί-
τερα χαρακτηριστικὰ π.χ. χαρούμενος, λυπημένος, χαμογελαστός, 
λαχανιασμένος, νὰ κλείνει τὸ μάτι, νὰ βγάζει τὴ γλώσσα, κλπ. Ἀπο-
τελοῦν ἐδῶ καὶ χρόνια λεξικὸ ἐπικοινωνίας τόσο μεταξὺ τῶν κι-
νητῶν ὅσο καὶ στὶς ἐπικοινωνίες μέσῳ internet (chat). Τὸ facebook 
διαθέτει ἐνσωματωμένο σύστημα smileys.



Ἡ μελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς

Α  γία Γραφὴ καὶ Ἐκκλησία εἶναι ἔν -
νοιες ἀναπόσπαστα ἑνωμένες. Γι’ 
αὐτὸ καὶ ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία 

μας χρησιμοποιεῖ εὐρύτατα περικοπὲς 
ἀ   πὸ τὴν Παλαιὰ καὶ τὴν Καινὴ Διαθήκη 
στὶς διάφορες ἱερὲς Ἀκολουθίες της.

«Τὴ μεγάλη ἡμέρα τῆς Κυριακῆς ὅλοι οἱ 
πιστοὶ ποὺ διαμένουν στὶς πόλεις ἢ στοὺς 
ἀγροὺς συγκεντρώνονται μαζὶ καὶ γίνε-
ται ἀνάγνωση ἀπὸ τὰ συγγράμματα τῶν 
Ἀποστόλων καὶ τῶν Προφητῶν», σημει-
ώνει στὴν πρώτη του Ἀπολογία ὁ ἅγιος 
Ἰουστῖνος, ὁ φιλόσοφος καὶ μάρτυρας, 
στὶς ἀρχὲς τοῦ β΄ αἰῶνος.

Καὶ ἀπὸ τὸ βιβλίο «Διαταγαὶ τῶν Ἀπο-
στόλων» τὴν ἴδια πληροφορία ἔχουμε: 
«Ὁ ἀναγνώστης ἀφοῦ ἀνεβεῖ καὶ σταθεῖ 
σὲ μέρος ὑψηλό, ἂς διαβάζει ἀπὸ τὴν Πα-
λαιὰ Διαθήκη τὰ βιβλία τοῦ Μωυσῆ, τὸν 
Ἰησοῦ τοῦ Ναυῆ, τὰ βιβλία τῶν Κριτῶν... 
Μετὰ ἀπὸ αὐτὴ τὴν ἀνάγνωση νὰ ἀνα-
γινώσκονται οἱ Πράξεις τῶν Ἀποστόλων 
καὶ οἱ Ἐπιστολὲς τοῦ ἀποστόλου Παύλου, 
ποὺ ἦταν συνεργὸς τῶν δώδεκα Ἀποστό-
λων, τὶς ὁποῖες ἔγραψε καὶ ἀπέστειλε στὶς 
διάφορες Ἐκκλησίες μὲ τὸν φωτισμὸ καὶ 
τὴν ἔμπνευση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Κα-
τόπιν ὁ διάκονος ἢ ὁ πρεσβύτερος νὰ 
ἀναγινώσκει τὰ Εὐαγγέλια».

Παρ᾿ ὅλο ὅμως ποὺ πλούσια προσφε-
ρόταν τότε στὴν Ἐκκλησία ὁ λόγος τοῦ 

Θεοῦ στὶς διάφορες λατρευτικὲς εὐκαιρί-
ες, οἱ χριστιανοὶ συνήθιζαν νὰ μελετοῦν 
καὶ στὸ σπίτι τους τὸ λόγο τοῦ Θεοῦ ἀπὸ 
χειρόγραφα ποὺ κυκλοφοροῦσαν ἐκείνη 
τὴν ἐποχή. Τὸ σημειώνει αὐτὸ ὁ ἀπόστο-
λος Παῦλος, γράφοντας πρὸς τὸν ἀπό-
στολο Τιμόθεο: «Ἀπὸ βρέφους τὰ ἱερὰ 
γράμματα οἶδας» (Β΄ Τιμ. γ΄ 15)· γνωρί-
ζεις ἀπὸ βρέφος ἀκόμη τὰ λόγια τῆς Ἁγί-
ας Γραφῆς.

Οἱ ἅγιοι Πατέρες ἐπιμόνως συνιστοῦν 
στοὺς χριστιανοὺς νὰ μὴν περιορίζον-
ται μόνο στὰ ὅσα ἀκοῦν στὴν ἐκκλησία, 
ἀλλὰ νὰ μελετοῦν καὶ στὸ σπίτι τους τὸ 
λόγο τοῦ Θεοῦ. Λέει ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ 
Χρυ σόστομος: «Πάντοτε σᾶς παρακαλῶ 
καὶ δὲν θὰ παύσω συνεχῶς νὰ σᾶς πα-
ρακαλῶ. Νὰ μὴν ἀρκεῖσθε μόνο στὰ ὅσα 
λέγονται ἐδῶ (ἐννοεῖ στὸ Ναό) ἀλλὰ καὶ 
ὅταν ἐπιστρέφετε στὰ σπίτια σας, νὰ ἀ -
σχολεῖσθε μὲ τὴ μελέτη τῶν Γραφῶν». 
Συνιστοῦσε δὲ νὰ προμηθευθοῦν «του-
λάχιστον τὴν Καινὴ Διαθήκη», ἐπειδὴ 
πι  θανὸν νὰ δυσκολεύονταν νὰ προμη -
θευ θοῦν ὁλόκληρη τὴν Ἁγία Γραφή, ποὺ 
τότε κόστιζε πάρα πολύ, ἀφοῦ ἦταν χει -
ρό γραφη.

Καὶ ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, ὅταν 
ἀναχωροῦσε ἀπὸ τὰ διάφορα μέρη, συν-
ιστοῦσε στοὺς χριστιανοὺς νὰ συγκεν-
τρώνονται σὲ ὁμάδες πέντε-πέντε, δέκα-
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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

ΑΝΙΚδέκα καὶ ὅλοι μαζὶ νὰ μελετοῦν καὶ νὰ συζητοῦν αὐτὰ 
ποὺ τοὺς δίδαξε.

Αὐτὸς εἶναι καὶ ὁ λόγος γιὰ τὸν ὁποῖο πάνω στὴν Ἁ  -
γία Τράπεζα στοὺς Ὀρθοδόξους Ναούς μας βρίσκεται 
πάν τοτε καὶ δεσπόζει τὸ ἱερὸ Εὐαγγέλιο. Σημαίνει ὅτι 
γιὰ τὴ σωτηρία καὶ τὸν ἁγιασμό μας μαζὶ μὲ τὰ ἅγια Μυ-
στήρια τῆς Ἐκκλησίας μας εἶναι ἀπαραίτητη καὶ ἡ μελέ-
τη τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ.

Εἶναι καιρὸς πλέον ὅλοι ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστια-
νοὶ νὰ καταλάβουμε πόσο ἀναγκαῖο εἶναι ὄχι μόνο νὰ 
γνωρίζουμε γενικὰ καὶ ἀόριστα τὸ περιεχόμενο τοῦ ἱε-
ροῦ Εὐαγγελίου ἀλλὰ καὶ νὰ τὸ μελετοῦμε καθημερινὰ 
μὲ προσοχή, γιὰ νὰ ρυθμίζει καὶ κατευθύνει σωστὰ τὴ 
ζωή μας. Εἶναι ἐπείγουσα καὶ ἐπιτακτικὴ ἀνάγκη αὐτό. 
«Οὐ γὰρ ἔστιν, οὐκ ἔστι τινὰ σωθῆναι μὴ συνεχῶς 
ἀναγνώσεως ἀπολαύοντα πνευματικῆς» (Χρυσόστο-
μος, Εἰς τὸν Λάζαρον λόγος τρίτος, P.G. 48, 993).

Λοιπόν, «μακάριος ἀνήρ, ὃς οὐκ ἐπορεύθη ἐν βουλῇ 
ἀσεβῶν καὶ ἐν ὁδῷ ἁμαρτωλῶν οὐκ ἔστη καὶ ἐπὶ κα-
θέδρᾳ λοιμῶν οὐκ ἐκάθισεν. ἀλλ᾿ ἢ ἐν τῷ νόμῳ Κυρί-
ου τὸ θέλημα αὐτοῦ, καὶ ἐν τῷ νόμῳ αὐτοῦ μελετήσει 
ἡμέρας καὶ νυκτός»· μακάριος καὶ πανευτυχὴς εἶναι ὁ 
ἄνθρωπος ποὺ δὲν συχνάζει σὲ συντροφιὲς ἀσεβῶν 
καὶ δὲν στέκεται σὲ δρόμο ὅπου ἁμαρτωλοὶ ἄνθρω-
ποι ἐπιδίδονται στὸ κακὸ οὔτε κάθεται σὲ τόπους ὅπου 
ἔχουν στέκι διεφθαρμένοι ἄνθρωποι, ἀλλὰ ἔχει ἐντρύ-
φημα καὶ ἀπόλαυσή του τὸ νόμο τοῦ Κυρίου καὶ μὲ τόσο 
πόθο εἶναι προσκολλημένος σ’ αὐτόν, ὥστε ὁ νοῦς του 
 στρέφεται πάντοτε ἐκεῖ, καὶ αὐτὸν μέρα-νύχτα  μελετάει 
(Ψαλ. α΄ 2).

Στὸ βιβλίο μας αὐτό περιέχονται ἀληθινὰ περιστα-
τικά, στὰ ὁποῖα κατὰ μέγα μέρος διαφαίνονται θαυ-
μαστὲς ἐπεμβάσεις τῆς χάριτος τῆς Ὑπεραγίας Θεοτό-
κου στὴ ζωή μας. Σελίδες 202. Τιμᾶται 4  ̦.

Ἦταν θαῦμα
τῆς Παναγίας

Γεωργίου Γ. Ψαλτάκη

50 ἀληθινὲς ἱστορίες

Νέα ἔκδοσηΝέα ἔκδοση


