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«Χαῖρε, Σταυρὲ
τοῖς πᾶσι σεβάσμιε»!

Σ  τὶς 14 Σεπτεμβρίου ἑορτάζουμε τὴν 
παγκόσμια Ὕψωση τοῦ  τιμίου καὶ 
ζωοποιοῦ Σταυροῦ. Ἐξαιτίας τῆς 

μεγάλης αὐτῆς ἑορτῆς καὶ ἡ προηγού-
μενη Κυριακή, ἡ Κυριακὴ πρὸ τῆς 
Ὑψώσεως, καὶ ἡ ἑπόμενη Κυρια-
κή, ἡ Κυριακὴ μετὰ τὴν Ὕψω-
σιν, ἔχουν τὸ χρῶμα τῆς 
ἑ ορτῆς τοῦ Σταυ-
ροῦ. Ἀλ λὰ καὶ ἡ 
ἱερὴ ψαλμωδία 
καὶ τὰ ἱερὰ ἀνα-
γνώσματα τῶν ἡ    -
μερῶν ἔχουν ἐπί-
σης τὸ ἴδιο χρῶμα· 
ἔ    τσι ὥστε ὁ Σεπτέμβρι-
ος νὰ εἶναι ὁ μήνας τοῦ Σταυροῦ.

Μὲ τὸν ἐπίσημο αὐτὸν ἑορτασμὸ 
ἐκ δηλώνουμε τὴν εὐλάβειά μας στὸ 
Σταυ ρὸ τοῦ Χριστοῦ. Γιὰ μᾶς τοὺς 
πιστοὺς χριστιανοὺς ὁ Σταυρὸς 
τοῦ Χριστοῦ εἶναι πανσεβάσμιος. 
«Χαῖρε, Σταυρέ, τοῖς πᾶσι σεβά-
σμιε», ψάλλουμε στοὺς Χαιρετι-

σμοὺς τοῦ Σταυροῦ. Χαῖρε, τίμιε Σταυρέ, 
ἐσὺ ποὺ εἶσαι σεβαστὸς σὲ ὅλους τοὺς 
πιστοὺς χριστιανούς. 

Ὁ Σταυρὸς κάποτε ἦταν τὸ ξύλο τῆς 
αἰσχύνης, τὸ σύμβολο τοῦ τρόμου 

καὶ τῆς φρίκης, τὸ ὄργανο τοῦ πιὸ 
σκληροῦ καὶ ἀτιμωτικοῦ θανά-
του. Ἀπὸ τότε ὅμως ποὺ ὁ Θε-
άνθρωπος Κύριος ἔχυσε τὸ τί-
μιο Αἷμα Του ἐπάνω στὸ Σταυ-

ρό, μεταμορφώθηκε. 
Ἔγινε ἀστραπὴ καὶ 

λάμψη, ἡ σημαία 
τῆς χριστιανοσύ-
νης, τὸ τεῖχος καὶ 
ἡ ἀσφάλειά της, 

τὸ τιμιότερο κό-
σμημα καὶ τὸ δραστι-

κότερο ὅπλο της, τὸ σύμβολο τῆς 
ζωῆς καὶ τῆς νίκης.

Ἀσπαζόμαστε οἱ πιστοὶ χριστια-
νοὶ μὲ εὐλάβεια τὸ «τρισμακάρι-

στον ξύλον», διότι ἐπάνω σ’ 
αὐ τὸ «ἐτάθη» (=ἁπλώθηκε 
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σταυρωμένος) ὁ Χριστός, «ὁ βασιλεὺς 
καὶ Κύριος». «Ὦ ξύλον τοῦ σταυροῦ!» 
ἀναφωνεῖ ἑρμηνεύοντας τὸν ἱερὸ ὕμνο 
ὁ ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης. «Σὺ τῇ 
ἀληθείᾳ εἶσαι πολλῶν μακαρισμῶν ἄξι-
ον· διότι ἐπάνω εἰς ἐσὲ ἐτανύσθη κατὰ 
τὰς χεῖρας καὶ πόδας καὶ καθ’ ὅλον τὸ 
σῶμα ὁ γλυκὺς Ἰησοῦς Χριστός, ὁ τῶν 
αἰώνων ὑπάρχων βασιλεὺς καὶ πάντων 
τῶν ὄντων Κύριος, καὶ διὰ μέσου σοῦ 
ἔπεσε πτῶμα ἐλεεινὸν καὶ ἀξιοδάκρυτον 
ὁ διάβολος». 

Εἶναι ὁ Σταυρὸς τοῦ Χριστοῦ «πολ-
λῶν μακαρισμῶν ἄξιος», διότι ἀποτελεῖ 
τὸ αἰώνιο σύμβολο τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ 
πρὸς τὸν ἄνθρωπο, τὸ σύμβολο τῆς μο-
ναδικῆς θυσίας τοῦ θείου Λυτρωτῆ, ποὺ 
ἔπλυνε τὶς ἁμαρτίες ὅλου τοῦ κόσμου καὶ 
χάρισε στοὺς ἀνθρώπους τὴ σωτηρία.

Ἀποθέτουμε οἱ πιστοὶ χριστιανοὶ τὸν 
εὐλαβὴ ἀσπασμό μας στὸν αἱματοβαμ-
μένο Σταυρὸ τοῦ Χριστοῦ, διότι ἐπάνω 
σ’ αὐτὸν ὁ Ἀρχηγὸς τῆς πίστεώς μας κα-
τήργησε «τὸν τὸ κράτος ἔχοντα τοῦ θα-
νάτου, τοῦτ’ ἔστι τὸν διάβολον» (Ἑβρ. β΄ 
14). Νίκησε κατὰ κράτος τὴν ἐξουσία τοῦ 
διαβόλου καὶ τοῦ θανάτου. Κι ὅπως ἕνας 
βασιλιάς, ὅταν νικήσει κάποιον ἐχθρό, 
κρεμάει τὰ ὅπλα τοῦ ἐχθροῦ ψηλὰ γιὰ 
νὰ διασαλπίζεται ἡ νίκη του, ἔτσι καὶ ὁ 
Χριστός, ἀφοῦ κατανίκησε τὸν διάβολο, 
«ἐκρέμασεν ἐφ’ ὑψηλοῦ τοῦ σταυροῦ τὰ 
ὅπλα αὐτοῦ πάντα, τὸν θάνατον, τὴν κα-
τάραν», γιὰ νὰ βλέπουν τὸ τρόπαιό Του 
καὶ οἱ ἄγγελοι ποὺ βρίσκονται πάνω 
στὸν οὐρανὸ καὶ οἱ ἄνθρωποι ποὺ βρί-
σκονται κάτω στὴ γῆ, καὶ οἱ πονηροὶ δαί-
μονες ποὺ κατατροπώθηκαν, παρατηρεῖ 
ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος.

Ἔτσι ὁ Σταυρὸς τοῦ Χριστοῦ, συνε χί-
ζει ὁ χρυσορρήμων Πατήρ,  ἔγινε θεμέλιο 
μεγάλης εὐλογίας γιὰ τὴν ἀνθρωπότη-
τα, χτύπημα θανατηφόρο κατὰ τοῦ δια-
βόλου, χαλινάρι τῶν δαιμόνων,  φίμωτρο 
τῆς δυνάμεως τῶν ἐχθρῶν. Κατήργη-

σε τὸν θάνατο, συνέτριψε τὶς χάλκινες 
πύ λες τοῦ Ἅδη... ἔκοψε τὰ νεῦ ρα τῆς ἁ -
μαρτίας... ἔγινε  «καθάρσιον τῆς οἰκου-
μέ νης», ἄνοιξε τὶς πύλες τοῦ οὐρανοῦ, 
«τοὺς μισουμένους φίλους ἐ   ποίησεν, εἰς 
τὸν οὐρανὸν ἐπανήγαγεν, ἐν δεξιᾷ τοῦ 
θρόνου ἐκάθισε τὴν ἡμετέραν φύσιν».

Ὁ πανσεβάσμιος Σταυρὸς τοῦ Χριστοῦ 
εἶναι τὸ ἀνίκητο ὅπλο τῶν χριστιανῶν, ὁ 
φύλακας τῆς οἰκουμένης, τὸ στήριγμα 
τῶν πιστῶν.  Σημαδεύει εὐερ ργε τικὰ ὅλες 
τὶς ἐκδηλώσεις τῆς ζωῆς μας, λάμπει στὰ 
στήθη μας, λευκάζει στοὺς τρούλους 
κάτω ἀπὸ τὸν γαλάζιο οὐρανό, δίνει τὴν 
ἐλπίδα τῆς ἀναστάσεως στοὺς τάφους 
τῶν κεκοιμημένων, ἁπλώνεται μεταξὺ 
οὐρανοῦ καὶ Ἅδη καὶ ἑνώνει τὸν ἄνθρω-
πο μὲ τὸν Θεό.

Οἱ ἐχθροὶ τοῦ Σταυροῦ τοῦ Χριστοῦ  
εἶναι ἀξιοδάκρυτοι, σὰν τὸν διάβολο, δι-
ότι τὸ τέλος τους θὰ εἶναι ἡ καταστρο φὴ 
καὶ ἡ αἰώνια κόλαση. Διότι  λατρεύουν ὡς 
Θεὸ τὴν κοιλιά τους καὶ θεωροῦν ὡς δό-
ξα τους πράξεις ποὺ φέρνουν  ντροπή. 
Διότι ἔχουν γήινα φρονήματα (Φιλιπ. γ΄ 
18-19). Ὑπάρχουν δυστυχῶς καὶ ἐχθροὶ 
τοῦ Σταυροῦ τοῦ Χριστοῦ ποὺ τὸν πα-
τοῦν, ὅπως οἱ ψευδομάρτυρες τοῦ Ἰεχω-
βᾶ, ποὺ τὸν πολεμοῦν ἢ τὸν ὑβρίζουν. 

Νὰ εἴμαστε ἀφοσιωμένοι  ἀκόλουθοι 
τοῦ Ἐσταυρωμένου καὶ νὰ ζοῦμε ὅπως 
Ἐκεῖνος θέλει· ζωὴ ἀφοσιώσεως καὶ ἀ  -
γάπης πρὸς Αὐτὸν ποὺ τόσο πολὺ μᾶς 
ἀγάπησε. Νὰ ἀκολουθοῦμε τὸν Κύ  ριο 
«ὅπου ἂν ὑπάγῃ» (Ἀποκ. ιδ΄ 4), σηκώ -
νοντας κι ἐμεῖς μὲ χαρὰ τὸν δικό μας 
σταυρό. Κι ὅταν  ἀντικρίζουμε τὸν Σταυ-
ρὸ τοῦ Χριστοῦ ὑψωμένο στὰ χέρια τῶν 
εὐ λαβῶν λειτουργῶν ἱερέων, νὰ τὸν 
προσ κυνοῦμε μὲ εὐλάβεια, ἑνώνοντας 
μὲ προσευχητικὴ διάθεση τὴ φωνή μας 
μὲ τὴ φωνὴ τῶν ἱεροψαλτῶν καὶ ψάλλον-
τας: «Τὸν Σταυρόν σου προσκυνοῦμεν, 
Δέσποτα, καὶ τὴν ἁγίαν σου Ἀνάστασιν 
δοξάζομεν».
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Ε       ἶπεν ὁ Κύριος· καθὼς θέλετε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν 
οἱ ἄνθρωποι, καὶ ὑμεῖς 

ποιεῖτε αὐτοῖς ὁμοίως. καὶ εἰ 
ἀγαπᾶτε τοὺς ἀγαπῶντας 
ὑμᾶς, ποία ὑμῖν χάρις ἐ   στί; 
καὶ γὰρ οἱ  ἁμαρτωλοὶ τοὺς 
ἀγαπῶντας αὐτοὺς ἀ    γαπῶ-
σι. καὶ ἐὰν  ἀγαθοποι ῆτε τοὺς 
ἀγαθοποιοῦντας ὑμᾶς, ποία 
ὑμῖν χάρις ἐστί; καὶ γὰρ οἱ 
 ἁμαρτωλοὶ τὸ αὐτὸ ποιοῦσι. 
καὶ ἐὰν δανεί ζητε παρ᾿ ὧν 
ἐλ    πίζετε ἀ  πο λα βεῖν, ποία ὑ       -
μῖν χάρις ἐ   στί; καὶ γὰρ ἁ   -
μαρτωλοὶ ἁ μαρ τωλοῖς δα-
νείζουσιν ἵνα ἀπο λάβωσι τὰ 
ἴσα. πλὴν ἀ    γαπᾶτε τοὺς ἐ    -
χθροὺς ὑμῶν καὶ ἀγαθοποι εῖ-
τε καὶ δανείζετε μηδὲν ἀ     πελ-
 πίζοντες, καὶ ἔσται ὁ μι   σθὸς 
ὑμῶν πολύς, καὶ ἔσεσθε υἱοὶ 
ὑψίστου, ὅτι αὐτὸς χρηστός 
ἐστιν ἐπὶ τοὺς ἀ     χα ρίστους 
καὶ πονηρούς. Γίνεσθε οὖν 
οἰκτίρμονες, καθὼς καὶ ὁ 
πατὴρ ὑμῶν οἰκτίρμων ἐστί.
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1. 9 βάση
γιὰ τὴν κοινωνικὴ συμβίωση

Στὴ σημερινὴ εὐαγγελικὴ περικοπὴ ὁ ἱερὸς εὐ-
αγγελιστὴς Λουκᾶς μᾶς μεταφέρει τὴν  ἐξαίρετη δι-
δασκαλία τοῦ Κυρίου, ἡ ὁποία θεωρεῖται τμῆμα 
τῆς περίφημης ἐπὶ τοῦ Ὄρους ὁμιλίας Του. Μὲ 
ἄ    ριστη παιδαγωγικὴ μέθοδο ὁ Κύριος μᾶς  καλεῖ 
νὰ ἀνέβουμε ἀπὸ τὰ χαμηλότερα στὰ  ψηλότερα 
σκαλοπάτια τῆς πνευματικῆς ζωῆς. Καὶ  ξεκινάει 
μὲ μία ἐντολὴ ποὺ ἀποτελεῖ τὴ βάση γιὰ τὴν εἰρη-
νικὴ συμβίωση μὲ τοὺς συνανθρώπους μας. «Κα-
θὼς θέλετε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, καὶ ὑ  -
μεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς ὁ   μοίως»· δηλαδή, ὅπως θέλε-
τε νὰ σᾶς συμπεριφέρονται καὶ νὰ σᾶς κάνουν οἱ 
ἄνθρωποι, ἔτσι ἀκριβῶς νὰ συμπεριφέρεσθε κι 
ἐσεῖς σ’ αὐτοὺς καὶ νὰ τοὺς κάνετε τὰ ἴδια. 

Εἶναι «ὁ χρυσοῦς κανών», ὁ ὁποῖος ἦταν γνω-
στὸς καὶ στὴν προχριστιανικὴ ἐποχὴ ἀλλὰ μὲ ἀρ-
νητικὴ διατύπωση: «ὃ μισεῖς, μηδενὶ ποιήσῃς» 
(Τωβ. δ΄ 15). Δηλαδή, «μὴν κάνεις στοὺς ἄλλους 
αὐτὰ ποὺ δὲν θέλεις νὰ σοῦ κάνουν». Ὁ Κύριος 
ὅμως ἐπαναπροσδιορίζει τὶς σχέσεις μεταξὺ τῶν 
ἀνθρώπων μὲ θετικὸ τρόπο: Αὐτὸ ποὺ θὰ ἤθε-
λες νὰ πάρεις ἀπὸ τοὺς ἄλλους, δῶσε το πρῶτος 
ἐσύ. Θέλεις νὰ σὲ σέβονται, νὰ σοῦ μιλοῦν μὲ 
εὐθύτητα καὶ εἰλικρίνεια, νὰ εἶναι δίκαιοι ἀπέναντί 
σου;... Πρῶτος ἐσὺ νὰ τοὺς σέβεσαι καὶ νὰ φέ-
ρεσαι ἀπέν αντί τους μὲ ἐντιμότητα καὶ δικαιοσύ-

Κυριακοῦ ὁσίου, 
Πετρωνίας μάρτυρος
Ἦχος πλ. α΄ -  Ἑωθινὸν Γ΄

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΙΔ΄ Κυριακῆς: Β΄ Κορ. α΄ 21 - β΄ 4

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ
Τῆς Κυριακῆς: Λουκ. ς΄ 31-36

ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
(Β΄ Λουκᾶ)
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νη. Πόσο διαφορετικὸς θὰ ἦταν ὁ κό-
σμος μας, ἂν ὅλοι ἐφαρμόζαμε αὐτὸν 
τὸν «χρυσὸ κανόνα» τοῦ Εὐαγγελίου! 
Αὐτὸς  ἀποτελεῖ τὴ βάση γιὰ τὴν κοινω-
νικὴ  δικαιοσύνη καὶ ἁρμονικὴ συμβίωση 
μεταξὺ τῶν ἀν θρώπων. 

2. 9 ὑπέρβαση
τῆς ἀγάπης

Ὡστόσο ὁ Κύριος προχωρεῖ καὶ μᾶς 
καλεῖ νὰ ἀνεβοῦμε σὲ ὑψηλότερο σκα-
λοπάτι. Μᾶς δείχνει τὸ δρόμο τῆς ἀνι-
διοτελοῦς ἀγάπης, καὶ τῆς ἀγάπης ἀκό-
μα καὶ πρὸς τοὺς ἐχθρούς! Λέγει: Ἐὰν 
ἀγαπᾶτε μόνο ἐκείνους ποὺ σᾶς ἀγα-
ποῦν, ποιὰ εὔνοια καὶ ποιὰ ἀμοιβὴ σᾶς 
ἀνήκει ἀπὸ τὸν Θεό; Καμία. Διότι καὶ 
οἱ ἁμαρτωλοὶ ἀγαποῦν ἐκείνους ποὺ 
τοὺς ἀγαποῦν. «Πλὴν ἀγαπᾶτε τοὺς ἐ  -
χθροὺς ὑμῶν καὶ ἀγαθοποι εῖτε καὶ δα-
νείζετε μηδὲν ἀ  πελπίζοντες». Ἐσεῖς νὰ 
ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθρούς σας καὶ νὰ τοὺς 
εὐεργετεῖτε καὶ νὰ τοὺς δανείζετε χωρὶς 
νὰ ἐλπίζετε σὲ καμία ἀνταπόδοση ἀπ’ 
αὐτούς.

Αὐτὴ εἶναι ἡ ὑπέρβαση τῆς χριστια-
νικῆς ἀγάπης. Δὲν ἀπευθύνεται μόνο 
σ’ αὐτοὺς ποὺ φέρονται καλὰ ἀπέναντί 
μας ἢ σ’ αὐτοὺς μὲ τοὺς ὁποίους ἔχουμε 
ἀμοιβαία σχέση, ἀλλὰ ἀγκαλιάζει ὅλους 
τοὺς ἀνθρώπους, χωρὶς θρησκευτικές, 
πολιτικές, ἐθνικές, φυλετικὲς ἢ ἄλλες δι-
ακρίσεις. Προσφέρεται ἀκόμη καὶ στοὺς 
ἐχθρούς! Αὐτοὺς ποὺ μᾶς πίκραναν, 
μᾶς ἀδίκησαν, μᾶς συκοφάντησαν, μᾶς 
ἔβλαψαν μὲ κάποιον τρόπο. Αὐτοὺς κα-
λούμαστε νὰ ἀγαπήσουμε, νὰ εὐεργετή-
σουμε, νὰ προσευχόμαστε μὲ θέρμη γιὰ 
τὸ καλό τους.

Αὐτὴν τὴν ὑπέρβαση τῆς ἀγάπης ὁ 
Κύ ριος Ἰησοῦς Χριστὸς δὲν μᾶς τὴ δίδα-
ξε μόνο μὲ αὐτὰ τὰ ἀθάνατα λόγια, ἀλλὰ 
τὴ φανέρωσε ὁ Ἴδιος ἐνσαρκωμένη στὸ 

θεανθρώπινο πρόσωπό Του. Ἀποκο-
ρύφωμα αὐτῆς τῆς ἀγάπης ὑπῆρξε ἡ 
σταυρικὴ θυσία Του, τὴν ὁποία προσέ-
φερε «ὑπὲρ πάντων» (Β΄ Κορ. ε΄ 15)· γιὰ 
ὅλους τοὺς ἀνθρώπους, δικαίους καὶ 
ἁμαρτωλούς. Στὸ ὄνομα αὐτῆς τῆς ἀγά-
πης Τὸν βλέπουμε πάνω στὸ Σταυρὸ 
νὰ συγχωρεῖ ἀκόμη καὶ τοὺς σταυρω-
τές Του καὶ νὰ μᾶς ἀφήνει ἔτσι μοναδικὸ 
καὶ ἀξεπέραστο ὑπόδειγμα συγχωρητι-
κότητος.

3. 9 τελειότητα
Ὁ Κύριος, ἀφοῦ ἔθεσε τὴ βάση τῆς 

ἀγάπης, στὴ συνέχεια μᾶς φανέρωσε 
τὴν ὑπέρβασή της. Τώρα μᾶς ἀποκαλύ-
πτει τὴν τέλεια μορφή της. «Γίνεσθε οὖν 
οἰκτίρμονες, καθὼς καὶ ὁ πατὴρ ὑμῶν 
οἰ  κτίρμων ἐστί». Νὰ γίνεστε λοιπὸν 
σπλα χνικοὶ πρὸς τὸν συνάνθρωπό σας 
καὶ συμπονετικοὶ στὶς δυστυχίες του καὶ 
στὶς ἀνάγκες του, ὅπως καὶ ὁ οὐράνι-
ος Πατέρας σας εἶναι σπλαχνικὸς σὲ 
ὅλους. 

Αὐτὸς εἶναι ὁ τελικός μας στόχος: νὰ 
μοιάσουμε στὸν Θεό! Κι ἐπειδὴ ἡ ἀγά-
πη εἶναι τὸ πλέον χαρακτηριστικὸ γνώ-
ρισμα τοῦ Θεοῦ Πατρός, ὅταν καλλιερ-
γοῦμε αὐτὴν τὴν κορυφαία ἀρετή, γινό-
μαστε ὅμοιοι μ’ Ἐκεῖνον. 

Δὲν εἶπε, λέει ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος, 
ἐ    ὰν νηστεύετε, ἐὰν ἀσκεῖτε παρθενία ἢ 
ἐὰν προσεύχεσθε, θὰ γίνετε ὅμοιοι μὲ 
τὸν Πατέρα, ἀλλὰ «γίνεσθε οἰκτίρμονες, 
καθὼς καὶ ὁ πατὴρ ὑμῶν». Αὐτὸ μὲ τὸ 
ὁποῖο  μποροῦμε νὰ ἐξισωθοῦμε μὲ τὸν 
Θεὸ εἶναι «τὸ ἐλεεῖν καὶ οἰκτίρειν» (P.G. 
64,1044).

Ὅσοι λοιπὸν εἶναι ἄνθρωποι ἀγάπης, 
σπλαχνικοὶ καὶ ἐλεήμονες, αὐτοὶ εἶναι 
γνήσιοι υἱοὶ τοῦ Θεοῦ τοῦ ὑψίστου. Γί-
νονται ὅμοιοι μὲ τὸν Θεό, νέοι, κατὰ χά-
ριν θεοί!



Ο ταν ἀρχίσει ἡ οἰκογενειακὴ ζωή, σύν-
τομα διαπιστώνουν οἱ σύζυγοι ὅτι
δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ συνεχίσουν τὴν 

κοινή τους πορεία, ἂν δὲν δείχνουν ἀνο-
χὴ ὁ ἕνας στὸν ἄλλο.  

Εἶναι φυσικό. Δυὸ διαφορετικοὶ ἄνθρω-
ποι εἶναι, δυὸ διαφορετικοὶ ἀπέραντοι κό-
σμοι. Ὁ καθένας μὲ τὸ δικό του χαρακτή-
ρα καὶ τρόπο, τὶς ἰδιαίτερες συνήθειες καὶ 
ἐπιδιώξεις, τὶς δικές του ἀρνητικὲς ἐμπει-
ρίες, ἀλλὰ καὶ τὶς δικές του ὄμορφες στι-
γμές. Δυὸ ψυχὲς μὲ τὶς δικές της πληγὲς ἡ 
καθεμιά, μὲ τὶς ἰδιαίτερες συγκινήσεις καὶ 
χαρές, μὲ τὰ ἰδιαίτερα ἐλαττώματα καὶ τὶς 
ξεχωριστὲς ἀρετές της. 

Δυὸ κόσμοι. Ποὺ πρέπει νὰ ζήσουν μα-
ζί, νὰ ζοῦν διαρκῶς μαζὶ καὶ ὄχι ἁπλῶς 
νὰ συνυπάρχουν, ἀλλὰ νὰ γίνουν τελικὰ 
ἕνα. 

Πῶς μπορεῖ αὐτὸ νὰ γίνει  κατορθωτό, 
ὅταν διαφέρουν μεταξύ τους σὲ  πολλά; 
Μπορεῖ π.χ. ὁ ἕνας νὰ εἶναι ἐκ φύσεως 
χαρούμενος καὶ ὁ ἄλλος ἐκ φύσεως με-
λαγχολικός. Ὁ ἕνας ἤπιος καὶ ὁ ἄλλος 
εὐερέθιστος. Ὁ ἕνας τολμηρὸς καὶ ὁ ἄλ-
λος διστακτικός. Στὶς σχέσεις τους μὲ τοὺς 
ἄλλους ὁ ἕνας παρουσιάζεται ἴσως ὁμι-
λητικός, ἐνῶ ὁ ἄλλος λιγόλογος. Ὁ ἕνας 
κοινωνικὸς καὶ ὁ ἄλλος συγκρατημένος. 
Πῶς θὰ συμβιβασθοῦν οἱ διαφορὲς αὐτὲς 
τῶν χαρακτήρων; 

Πῶς μποροῦν νὰ μὴν ἔρχονται συχνὰ 
σὲ ἔντονη ἀντιπαράθεση, ὅταν  διαφέρουν 
καὶ οἱ συνήθειές τους, π.χ. στὸ φαγητό, 
στὴν ψυχαγωγία, στὸν τρόπο ὀργανώσε-
ως τῆς ζωῆς; 

Πῶς θὰ συμβιώνουν ἁρμονικά, ὅταν δι-
αφέρουν στὴν πνευματικότητα, στὴν ψυ-
χικὴ καλλιέργεια, στὴ μόρφωση;

Ὅλες αὐτὲς οἱ διαφορὲς ὑπερβαίνονται 
εὔκολα, ὅταν ὑπάρχει μεταξὺ τῶν συζύ-
γων ἀληθινὴ ἀγάπη. Ἂν δὲν ὑπάρχει ἀγά-
πη, τότε καὶ τὸ καλὸ τοῦ ἄλλου δὲν μᾶς 
φαίνεται καλό. Ὅταν ὑπάρχει ἀγάπη, καὶ 
τὸ λάθος του τὸ βλέπουμε μὲ συμπάθεια.

Ὅταν ὑπάρχει ἀγάπη, ὑπάρχει ἀνοχή. 
Καὶ οἱ σύζυγοι μποροῦν, παρ’ ὅλες τὶς δι-
αφορές τους, νὰ ζοῦν ἁρμονικὰ «ἀνεχό-
μενοι ἀλλήλων ἐν ἀγάπῃ», ὅπως προτρέ-
πει ὁ ἀπόστολος Παῦλος (Ἐφ. δ΄ 2).

Ἀλλὰ τί σημαίνει νὰ ἀνέχονται ὁ ἕνας 
τὸν ἄλλο μὲ ἀγάπη;

Πρῶτα-πρῶτα νὰ μὴ μεγαλοποιοῦν τὶς 
πιθανὲς διαφορές τους. Νὰ μὴν κάνουν, 
ὅπως λέμε, τὴν τρίχα τριχιά. Ἀκόμη, νὰ 
μὴ δυσανασχετοῦν γιὰ τὶς διαφορές τους. 
Δὲν μπορεῖ νὰ εἴμαστε ὅλοι ἴδιοι. Καὶ ἐπι-
πλέον νὰ ἀποδέχονται τὴ διαφορετικότη-
τα τοῦ ἄλλου μὲ ἐλευθερία. Ὁ ἄλλος δι-
καιοῦται νὰ εἶναι διαφορετικὸς ἀπὸ μᾶς.

Ὑπάρχει καὶ κάτι ἀνώτερο: νὰ ἀντιμετω-
πίζουν τὴ διαφορετικότητά τους δυναμι-

Προβλήματα
τῆς σύγχρονης

οἰκογένειας

Ἡ πραγματικὴ ἀγάπηἩ πραγματικὴ ἀγάπη
εἶναι ἀνοχὴ κ�  θυσίαεἶναι ἀνοχὴ κ�  θυσία
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κά. Οἱ διαφορές, ὅταν ὑπάρχει ἀγάπη, 
μποροῦν νὰ συνδέουν τοὺς ἀνθρώπους 
καὶ ὄχι νὰ τοὺς ἀπομακρύνουν. Ὁ ἐκ φύ-
σεως χαρούμενος καὶ  ἐνθουσιώδης χα-
ρακτήρας π.χ. ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ ἐκεῖνον 
ποὺ μὲ τὴ σοβαρότητά του θὰ τὸν συγ-
κρατεῖ. Καὶ ὁ ἐκ φύσεως μελαγχολικὸς 
ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ τὸν αἰσιόδοξο, ποὺ θὰ 
τὸν στηρίζει καὶ θὰ τοῦ δίνει χαρὰ καὶ ἐλ-
πίδα. Ἡ διαφορετικότητα εὐνοεῖ τὴν κοι-
ν ωνικότητα, διότι ὑπάρχει ἡ ἀνάγκη τῆς 
ἀλ ληλοσυμπληρώσεως. Ὁ ἕνας αἰσθάνε-
ται τὴν ἀνάγκη τῆς συμπαραστάσεως τοῦ 
ἄλλου, καὶ ὅταν καταλαβαίνει ὅτι αὐτὴ τοῦ 
προσφέρεται μὲ ἀγάπη, εὐγνωμονεῖ. Τὸ 
ζευγάρι τότε δένεται περισσότερο,  διότι 
βλέπει θετικὰ καὶ τὶς διαφορές, καὶ τὰ ἀντι-
μετωπίζει ὅλα μὲ ἀγάπη.

Ἡ ἀγάπη μπορεῖ νὰ πετύχει καὶ κάτι ἀ   -
κόμη μεγαλύτερο: νὰ ἐμπνεύσει τὴν ἀνο-
χὴ ὄχι μόνο στὶς διαφορὲς ποὺ  μπορεῖ νὰ 
ἔχει ὁ σύντροφος τῆς ζωῆς, ἀλλὰ καὶ στὶς 
ἐλλείψεις, τὶς  ἀδυναμίες, τὶς ἰδιορ ρυ θμίες, 
τὰ ἐλαττώματα, τὶς  πτώσεις  ἀκόμη στὴν 
ἁμαρτία. Αὐτὰ εἶναι τὰ βάρη ποὺ μᾶς συμ-
βουλεύει ὁ ἅγιος  ἀπόστολος Παῦ  λος νὰ 
σηκώνουμε, ὅταν  προτρέπει: «Ἀλλήλων 
τὰ βάρη  βαστάζετε, καὶ οὕ τως ἀναπληρώ -
σατε τὸν νόμον τοῦ  Χρι στοῦ» (Γαλ. ς΄ 2). 
Τὸ νόμο τοῦ  Χριστοῦ, δηλα δὴ τὴν ἐν  τολὴ 
τῆς ἀγάπης, τὸν  ἐκ    πλη ρώνουμε  τελείως 
ὅταν  ὑπομένουμε ὁ ἕνας τοῦ ἄλ λου τὶς 
ἐνοχλήσεις, ποὺ προξενοῦνται ἀ      πὸ τὰ ἐ  -
λαττώματα καὶ τὶς ἐλλείψεις μας. Καν ένας 
δὲν γεννήθηκε ἅγιος. Οὔτε  ζοῦ  με σὲ κοι-
νωνία ἀγγέλων, ἀλλὰ σὲ κοινωνία ἀνθρώ-
πων ποὺ ἀγωνίζονται καὶ προσπα θοῦν 
νὰ βελτιώνονται διαρκῶς καὶ νὰ ὁδηγοῦν-
ται στὴν τελείωση. Μιὰ τέτοια μικρὴ κοι-
νωνία εἶναι ἡ οἰκογένεια.

«Ἀγὼν ἔστω καὶ παλαίστρα ἀρετῆς ἡ 
οἰκία», λέει ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστο-
μος. Ἡ οἰκογένεια δὲν εἶναι μόνο ἀπόλαυ-
ση καὶ ἄνεση. Εἶναι καὶ στίβος μάχης δι-
αρκοῦς, ὅπου παλεύουμε γιὰ τὴν ἀρετὴ 

καὶ τὴν κορυφαία βέβαια τῶν ἀρετῶν, τὴν 
ἀγάπη. 

Δὲν εἶναι ἁπλὸ πράγμα νὰ μπορεῖς νὰ 
ἀνέχεσαι, νὰ βαστάζεις τὸ βάρος τοῦ ἄλ-
λου. Προϋποθέτει ἀγώνα καὶ συνεπάγε-
ται κόπο. Εἶναι ὅμως ὡραῖος ἀγώνας 
αὐ τὸς καὶ εὐλογημένος ὁ κόπος του. Καὶ 
ὅ   ταν ὑπάρχει ἀληθινὴ ἀγάπη, ἀποδύον-
ται οἱ σύζυγοι μὲ ὑπομονὴ καὶ χαρὰ στὸν 
ἀγώνα αὐτό. 

Ἀγωνίζονται νὰ κατανοοῦν «ἀλλήλους 
εἰς παροξυσμὸν ἀγάπης» (Ἑβρ. ι΄ 24). 
Προσπαθοῦν νὰ καταλαβαίνουν ὁ ἕνας 
τὸν ἄλλο, νὰ ἀνταποκρίνονται στὶς διά-
φορες προτιμήσεις, ἀνάγκες ἢ ἀδυναμί ες 
τοῦ ἄλλου, νὰ τὸν στηρίζουν στοὺς πει-
ρασμούς του, ἔτσι ὥστε νὰ αὐξάνει ἡ με-
ταξύ τους ἀγάπη. «Ὥσπερ γὰρ  σίδηρος 
σίδηρον ὀξύνει, οὕτω καὶ ψυχὴ πρὸς 
ψυ χὴν ὁμιλοῦσα». Ὅπως τὸ ἕνα σίδερο 
ἀκονίζει τὸ ἄλλο, ἔτσι καὶ οἱ ψυχὲς ποὺ 
ἐ     πικοινωνοῦν μεταξύ τους παρακινοῦνται 
στὸ νὰ αὐξάνουν τὴ μεταξύ τους ἀγάπη.

Ἡ ἀγάπη εἶναι δυναμικὴ καὶ λυτρωτικὴ 
ἔξοδος ἀπὸ τὸν ἑαυτό μας καὶ πορεία θυ-
σίας πρὸς τὸν ἄλλο. Ἐκεῖνος ποὺ ἀγαπᾶ 
δὲν λογαριάζει κόπους. Ἀντίθετα χαίρε-
ται στοὺς κόπους γιὰ τὸν ἀγαπώμενο καὶ 
πρόθυμα θυσιάζει τὸ δικό του γιὰ νὰ ὑπη-
ρετήσει ἐκεῖνον. Προσπαθεῖ πάντοτε νὰ 
φέρεται πρὸς τὸν ἄλλο μὲ τὸν τρόπο ποὺ 
θὰ ἤθελε νὰ φέρεται ἐκεῖνος πρὸς αὐτόν.

Ὅταν ἐπικρατεῖ τέτοια ἀτμόσφαιρα με-
ταξὺ τῶν συζύγων, δὲν ἔχει θέση  καμιὰ 
σκέψη ἀπομακρύνσεως. Ὁ καθένας εὐ-
γνωμονεῖ τὸν Θεὸ γιὰ τὶς ἀρετὲς τοῦ συν-
τρόφου του καὶ ἐργάζεται μὲ ἐνθουσια-
σμὸ γιὰ τὶς ἀτέλειές του. Ἐπιπλέον δοξά-
ζει τὸν Θεὸ γιὰ τὸν ἄνθρωπο ποὺ ἔστειλε 
στὸ δρόμο τῆς ζωῆς του καὶ δὲν ἐπιτρέπει 
στὸ διάβολο νὰ διαβάλλει καὶ νὰ δημιουρ-
γεῖ ρήγματα.

Ἡ οἰκογένεια συνεχίζει σταθερὰ τὸ δρό-
μο της μέσα στὸ εὔκρατο κλίμα τῆς ἀγά-
πης.



Ἱκανοποίηση
θείας

δικαιοσύνης;

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΣΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ

ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

Ὁ Σταυρὸς εἶναι μυστήριο

Κ  ανένας ἄνθρωπος, ὅσο σοφὸς κι 
ἂν εἶναι, κανένας θεολόγος, ὅση 
ἔμπνευση κι ἂν διαθέτει, δὲν μπό-

ρεσε οὔτε θὰ μπορέσει ποτὲ νὰ ἑρμη-
νεύσει πλήρως τὸ νόημα τοῦ  θανάτου 
τοῦ Κυρίου ἐπὶ τοῦ Σταυροῦ. Ὁ Σταυ-
ρὸς εἶναι καὶ θὰ παραμείνει μυστήριο. 
Οἱ θεολογικὲς προσεγγίσεις ποὺ κατὰ 
καιροὺς ἐπιχειροῦνται, φανερώνουν 
κάποιες πλευρὲς αὐτοῦ τοῦ μοναδικοῦ 
γεγονότος, ὅμως ὁ πυρήνας τοῦ σταυ-
ρικοῦ θανάτου μένει πάντα ἀπρόσιτος 
στὴν ἀνθρώπινη σκέψη. 

Κάθε θεολογικὴ προσέγγιση στὸν 
Σταυ ρό, γιὰ νὰ παραμένει στὸ  ἔδαφος 
τῆς ἀλήθειας, ὀφείλει νὰ διαφυλάττει καὶ 
νὰ ἀναδεικνύει τὸ μυστήριό του. Κι ὅσο 
περισσότερο προσεγγίζει τὸν πυρή-
να τῶν νοημάτων του, τόσο πιὸ πολὺ 
πρέπει νὰ τρέμει μπροστὰ στὸ ἀπρόσ-
ιτο μυστήριό του. Ὁ θεολόγος, προσ-
εγγίζοντας τὸ μυστήριο τοῦ Σταυροῦ, 
θὰ μεταφέρεται στὴν ἔρημο τοῦ Σινᾶ 
καὶ θὰ παραμένει μαζὶ μὲ τὸν Μωυσῆ 
ἔμφοβος μπροστὰ στὴ φλεγόμενη καὶ 
μὴ κατακαιόμενη βάτο. Μέσα του, κάθε 

Στὴν καρδιὰ τοῦ μηνὸς Σεπτεμβρίου εἶναι φυτευμένο τὸ δένδρο τῆς ζωῆς, ὁ τί-
μιος Σταυρὸς τοῦ Χριστοῦ. Ἡ ἑορτὴ τῆς Ὑψώσεως, καθὼς δορυφορεῖται ἀπὸ δύο 
Κυριακές, τὴ μία νὰ προαναγγέλλει καὶ τὴν ἄλλη νὰ διατηρεῖ καὶ νὰ ἀνανεώνει τὰ 
νοήματά της, ἁπλώνεται σὲ ἀρκετὲς μὲρες τοῦ μηνός.

Ἡ ἡμέρα εἶναι δεύτερη Μεγάλη Παρασκευή («φέρει τὰ ἴσα τῆς ἁγίας καὶ Μεγά-
λης Παρασκευῆς»), γι’ αὐτὸ καὶ συνοδεύεται ἀπὸ αὐστηρότατη νηστεία, τὸ δὲ 
εὐαγγελικό της ἀνάγνωσμα μᾶς μεταφέρει στὸ Γολγοθᾶ, περιγράφοντάς μας τὸν 
θάνατο τοῦ Κυρίου ἐπὶ τοῦ Σταυροῦ.

Ἡ μεγάλη ἑορτὴ μᾶς δίνει τὴν ἀφορμὴ καὶ μᾶς παρακινεῖ νὰ μελετήσουμε βαθύ-
τερα τὸ ἀσύλληπτα βαθὺ μυστήριο αὐτοῦ τοῦ θανάτου, ποὺ ἔγινε πηγὴ ζωῆς καὶ 
εὐτυχίας γιὰ ὅλο τὸν κόσμο.
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φορὰ ποὺ ἡ διανοητική του θεολογικὴ 
περιέργεια θὰ τὸν πιέζει νὰ βρεθεῖ πιὸ 
κοντὰ στὴ φωτιά, θὰ ἀκούει ἀπαγορευ-
τικὴ τὴ φωνὴ τοῦ Θεοῦ: «Μὴ ἐγγίσῃς 
ὧδε. λῦσαι τὸ ὑπόδημα ἐκ τῶν ποδῶν 
σου· ὁ γὰρ τόπος, ἐν ᾧ σὺ ἕστηκας, γῆ 
ἁγία ἐστί» (Ἐξ. γ΄ 5). Μὴν πλησιάζεις! 
Ἂν πλησιάσεις στὴ φωτιά, θὰ καεῖς μαζὶ 
μὲ τὶς θεωρίες σου. Βγάλε τὰ ὑποδή-
ματα ἀπὸ τὰ πόδια σου. Ὁ τόπος στὸν 
ὁποῖο στέκεσαι εἶναι ἱερός.

Ναί! «Λῦσον τὸ ὑπόδημα ἐκ τῶν πο-
δῶν σου»! Ἀπαλλάξου δηλαδὴ ἀπὸ 
τὸν συνήθη τρόπο μελέτης καὶ κατανο-
ήσεως. Σεβάσου τὸ μυστήριο.

Ἔτσι θεολογοῦσαν οἱ Πατέρες τῆς 
Ἐκκλησίας, μὲ αὐτὸ τὸ φρόνημα, μὲ δέ-
ος καὶ φόβο ἱερὸ  διαπραγματεύονταν 
τὸ μυστήριο τοῦ Σταυροῦ. Αὐτὸς ὁ μέ-
γιστος τῶν θεολόγων ἅγιος Γρηγόρι-
ος ὁ Θεολόγος σὲ μιὰ ἀπὸ τὶς βαθύτε-
ρες θεολογικές του συλλήψεις μὲ τὴν 
ὁποία φώτισε τὸ πιὸ δύσκολο σημεῖο 
τοῦ μυστηρίου τοῦ Σταυροῦ, ἀφοῦ ἔθε-
σε ξεκάθαρα τὰ δυσπρόσιτα θεολογικὰ 
προβλήματα καὶ ἔδωσε τὴν οὐσιαστι-
κότερη μέχρι σήμερα λύση τους, κα-
τέληξε μὲ τούτη τὴ φράση: «Τὰ πλείω 

σιγῇ σεβέσθω» (Εἰς τὸ Ἅγιον Πάσχα, 
P.G. 36, 653)· τὰ περισσότερα ἂς γί-
νουν σεβαστὰ μὲ τὴ σιωπή!

Ὁ ἅγιος προτίμησε νὰ σιωπήσει πα-
ρὰ νὰ προχωρήσει σὲ δρόμους ὀλι-
σθηρούς. Ἔδειξε ἔτσι τὸ μέτρο καὶ τὸν 
τρόπο τῆς ἀληθινῆς θεολογίας.

Στὴ διάρκεια τῶν αἰώνων ποὺ ἀκο-
λούθησαν, ὁ ἀσφαλὴς αὐτὸς κανόνας 
δὲν ἔγινε πάντοτε σεβαστός. Κάποιοι 
προχώρησαν τολμηρότερα (ἀκριβέστε-
ρα: μὲ θρασύτητα) ἐκεῖ ποὺ οὔτε ἐπι-
τρεπόταν οὔτε εἶχαν τὰ ἐφόδια νὰ προ-
χωρήσουν. 

Στὴν προσπάθειά τους νὰ ἑρμηνεύ-
σουν τὸ μυστήριο τοῦ Σταυροῦ, τὸ κα-
κοποίησαν, καὶ ἀντὶ νὰ βοηθήσουν, δη-
μιούργησαν σύγχυση, ποὺ σὲ κάποιες 
περιπτώσεις ἀποδείχθηκε ἐπικίνδυνη 
καὶ ἐπιβλαβής. 

Ἡ χαρακτηριστικότερη ἀπὸ αὐτὲς τὶς 
ἐπικίνδυνες θεολογικὲς ἀπόπειρες εἶ-
ναι ἐκείνη ποὺ στὴν καρδιὰ τοῦ μυστη-
ρίου τοῦ Σταυροῦ θέτει τὴν ἔννοια τῆς 
«ἱκανοποιήσεως τῆς θείας δικαιοσύ-
νης». 

Τὴ θεωρία τὴν εἰσηγήθηκε τὸν 11ο 
αἰ ώνα ἕνας ἀπὸ τοὺς κορυφαίους θεο-

λόγους τοῦ Παπισμοῦ καὶ 
πατέρας τῆς λεγόμενης 
Σχολαστι κῆς θεολογίας, 
ὁ ἐπίσκοπος Καντερβου-
ρίας Ἄνσελμος. Ἐπιδρά-
σεις δὲ τῆς θεωρίας του 
μεταφέρθηκαν καὶ στὸν 
χῶρο τῆς Ὀρθοδοξίας, 
κυρίως κατὰ τὴν περίοδο 
τῆς Τουρκοκρατίας.

Ποιὰ εἶναι αὐτὴ ἡ θεω-
ρία καὶ τί εἴδους ἐπιδρά-
σεις εἶχε στὴν ἑλλαδικὴ 
θεολογία θὰ τὸ δοῦμε σὲ 
ἑπόμενα ἄρθρα μας.

Στὸ βιβλίο μας αὐτὸ περιέχονται ἀληθινὰ  περιστατικά, 
στὰ ὁποῖα κατὰ μέγα μέρος διαφαίνονται θαυμαστὲς ἐ -
πεμβάσεις τῆς χάριτος τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου στὴ ζωή 
μας. Σελίδες 202. Τιμᾶται 4  ̦.

Ἦταν θαῦμα
τῆς Παναγίας

Γεωργίου Γ. Ψαλτάκη

50 ἀληθινὲς ἱστορίες

Νέα ἔκδοσηΝέα ἔκδοση
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Οἱ ἅγιοι μάρτυρεςΟἱ ἅγιοι μάρτυρες
Εὐσέβιος, Νέσταβος, ΖήνωνΕὐσέβιος, Νέσταβος, Ζήνων
καὶ ὁ ὁμολογητὴς Νέστωρκαὶ ὁ ὁμολογητὴς Νέστωρ

Μ ὲ τὸ διάταγμα τῶν Μεδιολάνων 
(313 μ.Χ.) ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χρι-
στοῦ ἀνέπνευσε ἀπὸ τὸ ἀνελέητο 

κυνηγητό, τὶς ἀνακρίσεις καὶ τὰ σκληρὰ 
μαρτύρια τῶν πιστῶν μελῶν της. 

Δὲν εἶχαν ὅμως περάσει ἀπὸ τότε 
οὔτε 50 χρόνια εἰρήνης, ὅταν ξέσπασε 
καὶ πάλι νέα καταιγίδα διωγμοῦ. Αὐτὴ 
τὴ φορὰ ἀπὸ αὐτοκράτορα βυζαντινό, 
πρώην χριστιανὸ καί τώρα διώκτη, τὸν 
Ἰουλιανό (361), ποὺ ἡ ἱστορία ὀνόμασε 
Παραβάτη.

Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ λούστηκε καὶ 
πάλι στὰ αἵματα τῶν Μαρτύρων της καὶ 
φόρεσε τὴν πορφυρένια ἐπίσημη στολή 
της. Τὰ νέα διατάγματα ἦταν ἀπειλητικὰ 
γιὰ ὅσους ἐπέμεναν νὰ εἶναι χριστιανοί. 
Οἱ πιστοὶ δέχονταν μὲ εἰρήνη τὶς ἐξοντώ-
σεις, τὶς δημεύσεις τῶν περιουσιῶν τους 
καὶ τὶς ἀναγκαστικὲς παραιτήσεις ἀπὸ 
τὶς δημόσιες θέσεις τους. 

Μιὰ ἀπὸ τὶς πόλεις ποὺ δέχθηκε δι-
ωγμὸ ἦταν καὶ ἡ Γάζα. Σ’ αὐτὴ τὴν πόλη 
τῆς Παλαιστίνης διακρίνονταν γιὰ τὴ 
χριστιανική τους εὐσέβεια τρία ἀδέλφια: 
ὁ Εὐσέβιος, ὁ Νέσταβος καὶ ὁ Ζήνων. 
Ἄνθρωποι μὲ βαθιὰ πίστη καὶ ἀνεξίκακο 
ἦθος. Ἄνθρωποι ἀνιδιοτελεῖς, ἐξυπηρε-
τικοὶ πρὸς τοὺς συμπολίτες τους, φιλή-
συχοι καὶ δραστήριοι.

Κάποια μέρα, ἐντελῶς ἀπροσδόκητα 
καὶ χωρὶς νὰ δώσουν ἀφορμὴ οἱ φιλόθε-
οι αὐτοὶ ἀδελφοί, βρέθηκαν μπροστὰ σὲ 
ἀνεξήγητο πειρασμό. Τὸ σπίτι τους πε-
ρικυκλώθηκε ἀπὸ πλῆθος φανατισμέ-
νων εἰδωλολατρῶν τῆς πόλεώς τους, 
ποὺ φώναζαν ἐναντίον τους καὶ τοὺς 
ἀ    πειλοῦσαν. Βίαια τοὺς ἀνάγκασαν νὰ 
βγοῦν ἔξω καὶ ἀφοῦ τοὺς συνέλαβαν 
καὶ τοὺς μαστίγωσαν σκληρά, τοὺς ἔρι-
ξαν στὴ φυλακή.

Στὴ συνέχεια τὸ ἔξαλλο πλῆθος κα-
τευθύνθηκε στὴν ἀγορά. Συγκέντρω-
σαν καὶ τὸν παρευρισκόμενο κόσμο καὶ 
ἄρχισαν νὰ κατηγοροῦν τοὺς ἄκακους 
αὐτοὺς τρεῖς συμπολίτες τους. Τοὺς συ-
κοφαντοῦσαν καὶ ἔλεγαν ὅτι «ἐξύβρι-
σαν τοὺς θεούς μας καὶ μηχανεύονται 
τρόπους γιὰ τὴν πτώση καὶ τὸν ἀφα-
νισμὸ τῆς ἑλληνικῆς πατρώας (εἰδωλο-
λατρικῆς) θρησκείας μας».

Τὰ λόγια αὐτὰ δημιούργησαν σὲ κά-
ποιους ἔκπληξη! «Πῶς εἶναι δυνατόν», 
ἔλεγαν, «νὰ εἶναι ἀληθινὲς αὐτὲς οἱ κα-
τηγορίες γιὰ ἀνθρώπους τόσο φιλήσυ-
χους;».

Τελικὰ ἡ ἔκπληξη ἔσβησε καὶ ἐπικρά-
τησε θανάσιμο μίσος γι’ αὐτοὺς τοὺς 
χριστιανούς. Μὲ ἀπειλητικὲς κραυγὲς 
φώναζαν ὅλοι μαζὶ ἐναντίον τοῦ ἀληθι-
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νοῦ Θεοῦ, τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, καὶ τῶν 
πιστῶν του. Ἡ ψυχολογία τῆς μάζας εἶ -
χε λειτουργήσει ἐδῶ ἀπόλυτα.

Μὲ τέτοιες ἄγριες διαθέσεις καὶ ἀλλό-
φρονα αἰσθήματα ποὺ μόνο ὁ ἀρχηγὸς 
τοῦ μίσους διάβολος μπορεῖ νὰ ἐμπνεύ-
σει, ἔφυγε ὅλο τὸ πλῆθος καὶ κατευθύν-
θηκε στὴ φυλακή.

–Νὰ βγοῦν ἔξω οἱ μιαροί, φώναζαν. 
Οἱ φύλακες ἄνοιξαν τὶς πόρτες. Τὰ τρία 

ἀδέλφια ἀτάραχα καὶ ἤρεμα βγῆκαν ἔξω 
στὸ φῶς τοῦ ἥλιου καὶ εἶδαν ἕνα σκοτάδι 
κολάσεως στὶς ὄψεις τῶν ἐχθρῶν τους. 
Ὅταν ἀντίκρισαν τὶς ἤρεμες μορφὲς τῶν 
τριῶν ἀδελφῶν οἱ εἰδωλολάτρες, ἐξα-
γριώθηκαν ἀκόμη περισσότερο. Ὅρμη-
σαν σὰν πεινασμένα λιοντάρια καὶ συν-
έλαβαν τὰ ἄκακα πρόβατα τοῦ Χριστοῦ 
καὶ τὰ ἔριξαν κάτω. Ἄρχισαν νὰ σέρνουν 
στοὺς δρόμους τοὺς ὑποψήφιους μάρ-
τυρες καὶ τοὺς χτυποῦσαν μὲ ξύλα καὶ 
πέτρες. Οἱ τίμιες σάρκες τους σκίστηκαν 
καὶ ἄνοιξαν πληγές. Τὸ αἷμα ἔβαφε τὶς 
πέτρες τῶν δρόμων. 

Κάποιοι φιλοπερίεργοι ἄνοιξαν τὰ πα -
ράθυρα νὰ δοῦν τί συμβαίνει. Καὶ κά  -
ποιες οἰκοδέσποινες σκληρὲς καὶ ἄ   -
σπλαχνες ποὺ ἐκείνη τὴν ὥρα  ὕφαιναν, 
ἄφησαν τὸν ἀργαλειό τους, πῆραν στὰ 
χέρια τους τὰ αἰχμηρὰ ἐργαλεῖα μὲ τὰ 
ὁποῖα ἔγνεθαν, καὶ βγῆκαν στὸ δρό-
μο γιὰ νὰ συμβάλουν στὸ θάνατο τῶν 
ἁγίων. Τοὺς κεντοῦσαν μ’ αὐτὰ βάναυ-
σα καὶ τοὺς ἄνοιγαν πιὸ βαθιὰ τὶς πλη-
γές. Βγῆκαν καὶ οἱ μάγειροι ἀπὸ τὰ μα-
γειρεῖα τους καὶ τοὺς τιμωροῦσαν καὶ 
αὐτοὶ μὲ τὸ δικό τους τρόπο. Ἄλλοι ἔρι-
χναν βραστὸ νερὸ στὰ ἁγνισμένα σώ-
ματα καὶ ἄλλοι μὲ αἰχμηρὲς σοῦβλες δι-
ατρυποῦσαν τὶς καταπονημένες σάρκες 
τῶν Ἁγίων.

Θέαμα φρικτό! Ποιὰ ἀνθρώπινη καρ-
διὰ δὲν θὰ ράγιζε μπροστὰ σ’ αὐτό; 

Ὅλοι κακοποιοῦσαν τοὺς μάρτυρες, 
ποὺ ὅσο ἀνέπνεαν ψέλλιζαν εὐχὲς καὶ 
εὐλογίες γιὰ τοὺς ἐχθρούς τους, μέχρι 
τὴν ὥρα ποὺ τοὺς συνέτριψαν τὶς κε-
φαλές. Ἀλλὰ καὶ νεκροὺς δὲν τοὺς σε-
βάστηκαν καθόλου οἱ φανατικοὶ ὀπα-
δοὶ τῶν εἰδώλων. Ἅρπαξαν τὰ ἄψυχα 
σώματά τους καὶ τὰ ἔριξαν ἔξω ἀπὸ τὴν 
πόλη, στὸ σωρὸ στὸν ὁποῖο πετοῦσαν 
τὰ ψόφια ζῶα. Ἄναψαν μετὰ μεγάλη 
φωτιὰ γιὰ νὰ ἐξαφανίσουν τὰ ἴχνη τῆς 
θηριωδίας τους.

Κάποια ὅμως εὐσεβὴς γυναίκα ἀπὸ 
τὴ Γάζα μὲ θεία ἀποκάλυψη ἀνακάλυψε 
καὶ ξεχώρισε τὰ ὑπολείμματα τῶν λει-
ψάνων τῶν ἁγίων Μαρτύρων. Καὶ ἀφοῦ 
τὰ περισυνέλεξε σὲ στάμνα, τὰ παρέδω-
σε μὲ εὐλάβεια στὸν ἀνεψιὸ τῶν Ἁγίων, 
ποὺ τὸν ἔλεγαν καὶ αὐτὸν Ζήνωνα. Καὶ 
τὰ κρατοῦσε αὐτὸς θησαυρισμένα μυ-
στικὰ στὸ σπίτι του.

Τὴν ἐποχὴ ποὺ αὐτοκράτορας ἦταν 
ὁ Θεοδόσιος ὁ Μέγας, ὁ Ζήνων ἔγι-
νε ἐπίσκοπος Γάζης καὶ ἔκτισε ἐκκλη-
σία, ὅπου καὶ κατέθεσε τὰ ἱερὰ λείψα-
να ποὺ κατεῖχε. Δίπλα σ’ αὐτὰ στὸν ἴδιο 
ναὸ βρίσκονταν καὶ τὰ ἱερὰ λείψανα τοῦ 
ἁγίου Νέστορος τοῦ ὁμολογητοῦ, στε-
νοῦ φίλου τῶν τριῶν Ἁγίων, ποὺ εἶχε 
παραδώσει καὶ αὐτὸς λίγο πιὸ πρὶν ἀπὸ 
αὐτοὺς τὸ πνεῦμα του στὸ Θεὸ μὲ μαρ-
τυρικὸ τέλος ἀπὸ τοὺς ἴδιους διῶκτες. 
Εἶχε δὲ ξεψυχήσει στὰ χέρια τοῦ Ζή-
νωνος τὴν ὥρα ποὺ τοῦ περιποιεῖτο τὶς 
πληγές.

Εὐσέβιος! Νέσταβος! Ζήνων! καὶ Νέ-
στωρ! Συνεορτάζουν κάθε χρόνο στὶς 
21 Σεπτεμβρίου. Ἂς μᾶς ἐμπνεύσει ἡ 
ἱε ρὴ αὐτὴ τετράδα τῶν Μαρτύρων σὲ 
ἀ   γῶνες ὁμολογίας, παρρησίας καὶ δυ-
να τῆς ἀγάπης πρὸς τὸν Σωτήρα μας 
Ἰησοῦ Χριστὸ καὶ κατὰ τοῦτο τὸ νέο ἐκ-
κλησιαστικὸ ἔτος.



ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

«Πρὸς τὰ ἄνω νὰ ἔχετε στραμμένες τὶς σκέψεις σας» (Κολασ. γ΄ 2). Ἄνω; Ποιὰ 
ἐννοεῖς, πές μου. Ἐκεῖ ὅπου εἶναι ὁ ἥλιος καὶ ἡ σελήνη; Ὄχι, μοῦ ἀπαντάει. Ἀλλὰ 
ποῦ; Ἐκεῖ ὅπου εἶναι οἱ Ἄγγελοι, ἐκεῖ ὅπου εἶναι οἱ Ἀρχάγγελοι, ἐκεῖ ὅπου εἶναι 
τὰ Χερουβὶμ καὶ τὰ Σεραφίμ; Ὄχι, μοῦ λέει. Ἀλλὰ ποῦ; Ἐκεῖ ὅπου εἶναι ὁ Χριστὸς 
«καθισμένος στὰ δεξιὰ τοῦ Πατρός» (Κολασ. γ΄ 1).

Ἑρμηνευτικὴ ἀπόδοσηἙρμηνευτικὴ ἀπόδοση

«Τὰ ἄνω φρονεῖτε». 
Ἄνω; ποῖα λέγεις, εἰπέ 
μοι; ὅπου ἥλιος, ὅπου 
σελήνη; Οὐχί, φησίν. 
Ἀλλὰ ποῦ; ὅπου ἄγγε-
λοι, ὅπου ἀρχάγγελοι, 
ὅπου τὰ χερουβὶμ καὶ 
τὰ σεραφίμ; Οὐχί, φη-
σίν. Ἀλλὰ ποῦ; «Ὅπου 
ὁ Χριστός ἐστιν ἐν δεξιᾷ 
τοῦ Θεοῦ καθήμενος».

(ΕΠΕ 32, 452)

«Τὰ ἄνω«Τὰ ἄνω
φρονεῖτε»φρονεῖτε»
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,ἱ �ριστιανοὶ
στόχος τῶν φανατικῶν

Τὰ τελευταῖα γεγονότα στὴ Συρία 
καὶ στὴν Αἴγυπτο μὲ τὶς  ἐπιθέσεις 
ἐναντίον Χριστιανῶν καὶ φόνους ἀπὸ 
τοὺς Ἰσλαμιστές, ἀποκαλύπτουν τὸ 
ἀληθινὸ πρόσωπο τοῦ Ἰσλάμ. «Ρη-
μαδιὸ στὴ Συρία, οἱ Χριστιανοὶ ἔχου-
με γίνει στόχος τῶν φανατικῶν», εἶπε 
ὁ Ὀρθόδοξος Μητροπολίτης Χαλε-
πίου κ. Παῦλος στὸν Μητροπολίτη 
Βεροίας κ. Παντελεήμονα στὴν τε-
λευταία τηλεφωνικὴ συνομιλία ποὺ 
εἶχαν, λίγο πρὶν ἀπαχθεῖ. Καὶ ὁ δη-
μοσιογράφος ποὺ πῆρε συνέντευξη 
ἀπὸ Σύρες Ὀρθόδοξες μοναχές, ποὺ 
φιλοξενοῦνται στὴν Ἑλλάδα, σημειώ-
νει: «Τὸ νὰ δηλώνει κάποιος Χριστια-
νός, καὶ μάλιστα Ὀρθόδοξος, σήμερα 
στὴ Συρία ἰσοδυναμεῖ μὲ αὐτοκτονία. 
Οἱ ἐξτρεμιστὲς Ἰσλαμιστὲς τοὺς ἔχουν 
θέσει στὸ στόχαστρο θεωρώντας 
τους συνεργάτες τοῦ Ἄσαντ. Τρο-
μο κρατικὲς ἐπιδρομὲς σὲ χωριὰ καὶ 
συνοικίες Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, 
 κυρίως στὴ βόρεια Συρία, σημει-
ώνο νται καθημερινὰ ἀπὸ ἀνεξέλε-
γκτες ὁμάδες φανατικῶν ἐνόπλων 
μουσουλμάνων, μεταξὺ τῶν ὁποίων 
Τσετσένοι, Ἀφγανοί, Σομαλοὶ κ.ἄ.». 
(«Ἡ Καθημερινὴ» 18-8-2013).

Ἀλλὰ καὶ στὴν Αἴγυπτο οἱ Χριστια-
νοὶ εἶναι στὸ στόχαστρο τῶν φανα-
τικῶν «Ἀδελφῶν Μουσουλμάνων». 
«Σύμφωνα μὲ τὸν ἀνταποκριτὴ τοῦ 

CBN στὸ Κάϊρο Gary Lane, ὑπάρχει 
ἄνωθεν ἐντολὴ ἀπὸ τοὺς  ‘‘Ἀδελφοὺς 
Μουσουλμάνους’’ νὰ σκοτώνουν τοὺς 
Χριστιανοὺς ὅπου τοὺς βρίσκουν. Ὁ ἀ  -
ριθμὸς τῶν νεκρῶν καὶ τραυματιῶν Χρι-
στιανῶν εἶναι ἀνεξακρίβωτος καὶ γίνεται 
λόγος γιὰ γενίκευση τοῦ ἀντιχριστιανοῦ 
μένους. Τὶς προηγούμενες ἡμέρες μιὰ 
μικρή, ἡ Jessica Boulous,  ἐκτελέστηκε 
καθὼς ἔβγαινε ἀπὸ τὸ κατηχητικό. Τὸ 
γαλλικὸ ‘‘Παρατηρητήριο χριστιανοφοβί-
ας’’ καταγγέλλει ὅτι κόπτης ταξιτζὴς σφα-
γιάστηκε ἀπὸ Ἰσλαμιστές, ποὺ διέ  κριναν 
τὸν σταυρὸ ποὺ εἶχε σὰν φυλαχτὸ στὸ 
αὐτοκίνητό του, ἐνῶ στὴ συν έχεια ἔβα-
λαν φωτιὰ στὸ ὄχημα. Τὸ εἰδησεογρα-
φικὸ πρακτορεῖο CBN δημοσίευσε φω-
τογραφίες καὶ κατάλογο 14 κατεστραμ-
μένων χριστιανικῶν ναῶν, μεταξὺ τῶν 
ὁποίων καὶ ἑνὸς καμένου ὀρθοδόξου 
ναοῦ στὸ Σουέζ» («www.triklopodia.gr» 
16-8-2013). «Τὸ μόνο μας ἔγκλημα εἶναι 
ὅτι εἴμαστε Χριστιανοί», λένε οἱ Χριστια-
νοὶ τῆς Αἰγύπτου.

Εἶναι φανερὸ ὅτι πρόκειται γιὰ μιὰ εὐ-
ρύτατη ἐπιχείρηση ὄχι ἐθνικῆς, ἀλλὰ 
θρησκευτικῆς ἐκκαθαρίσεως τῶν ἑκατομ-
μυρίων Χριστιανῶν τῆς Συρίας καὶ τῆς 
Αἰγύπτου. Ταυτόχρονα  δοκιμάζονται καὶ 
ὅσοι Χριστιανοὶ ἀπέμειναν στὸ Ἰράκ. Οἱ 
πολιτικοὶ ἀναλυτὲς μιλοῦν γιὰ ἕνα συν-
ολικὸ σχέδιο βίαιου διωγμοῦ τῶν Χρι-
στιανῶν ἀπὸ τὴ Μέση Ἀνατολὴ καὶ τὴ 
Βόρεια Ἀφρική. Καὶ ἐνῶ αὐτὰ συμβαί-
νουν, ἡ ἀποστατημένη ἀπὸ τὸν Χριστια-
νισμὸ Δύση ἀδιαφορεῖ καὶ τηρεῖ στά-
ση παρατηρητοῦ, ἢ καί, ὅπως φανερώ-
νουν τὰ πράγματα, πιθανοῦ ὑποκινητοῦ. 
Ὅμως ἂς μὴν ἐφησυχάζει ἡ Δύση. Διότι 
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Γιὰ τὸν σκοπὸ αὐτὸ ἔχει ἤδη ξεκι-
νήσει πανευρωπαϊκὴ πρωτοβουλία 
ἀπὸ τὴν κίνηση πολιτῶν «ONE OF 
US» («Ἕνας ἀπὸ μᾶς»), προκειμένου 
νὰ συγκεντρωθοῦν ἕνα ἑκατομμύριο 
ὑπογραφές, ποὺ βάσει τῆς Συνθήκης 
τῆς Λισσαβώνας γιὰ τὴν Ἄμεση Δημο-
κρατία καθιστᾶ ὑποχρεωτικὴ τὴν ἐπα-
νεξέταση τοῦ θέματος ἀπὸ τὸ Εὐρω-
παϊκὸ Κοινοβούλιο.

Γιὰ τὴν Ἑλλάδα ὁ ἀριθμὸς τῶν ὑπο-
γραφῶν ποὺ ἀπαιτοῦνται ἀναλογικὰ 
μὲ τὸν πληθυσμό της εἶναι τὸ λιγότε-
ρο 16.500. Ὅμως ἔχουν συγκεντρωθεῖ 
ἐλάχιστες, γι᾿ αὐτὸ καὶ εἶναι ἀνάγκη νὰ 
γίνει πραγματικὴ ἐπιστράτευση.

Οἱ ὑπογραφὲς ὑποβάλλονται ἠλε-
κτρονικῶς στὴν ἱστοσελίδα www.
oneofus.eu/el/ ἢ ἐγγράφως στὸ εἰδικὸ 
ἔντυπο τοῦ Συλλόγου «Ἡ ἀγκαλιά», 
ποὺ βρίσκεται στὴν ἱστοσελίδα του: 
www.agalia.org.gr. 

Ὁ Σύλλογος προστασίας ἀγέννη-
του παιδιοῦ «Ἡ ἀγκαλιά», τοῦ ὁποίου 
πρόεδρος εἶναι ἡ ἐκλεκτὴ πρεσβυτέ-
ρα κ. Βαρβάρα Μεταλληνοῦ, ἔχει ὁρι-
σθεῖ  δικαστικῶς γιὰ τὴν Ἑλλάδα ὡς ὁ 
ἐθνικὸς συντονιστὴς τῆς πρωτοβουλί-
ας αὐτῆς.

Εἶναι στὸ χέρι μας, στὸ χέρι τοῦ κα-
θενός μας νὰ ἀποτρέψουμε τὴν ἀπάν-
θρωπη ἐγκληματικὴ ἀπόφαση τοῦ 
Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου. Ἀρκεῖ νὰ 
ἀφυπνισθοῦμε καὶ νὰ ἐνεργοποιη-
θοῦ με παρακινώντας καὶ τοὺς συγγε-
νεῖς μας καὶ γνωστοὺς καὶ φίλους νὰ 

μὲ τὸ αὐξανόμενο Ἰσλὰμ στοὺς κόλπους 
της θὰ ἀναγκασθεῖ νὰ ξυπνήσει κάποια 
μέρα. Τότε ὅμως θὰ εἶναι πολὺ ἀργά... 

Cπὸ τὴν -ὐρώπη
τῶν πολιτῶν στὴν -ὐρώπη

τῆς ἀπανθρωπιᾶς
Τὴν ὥρα ποὺ ἄνθρωποι πεθαίνουν 

ἀπὸ πείνα, τὴν ὥρα ποὺ ἀπελπισμένοι 
ἄνεργοι ὁδηγοῦνται στὴν αὐτοκτονία, 
σὲ καιροὺς δεινῆς οἰκονομικῆς κρίσεως 
τὸ Εὐρωπαϊκὸ Κοινοβούλιο ἐνέκρινε τὴ 
χρηματοδότηση μὲ εὐρωπαϊκὰ κονδύ-
λια 80 ἑκατομμυρίων εὐρὼ τῶν τεχνολο-
γικῶν ἐρευνῶν σὲ ἀνθρώπινα ἔμβρυα.

Μὲ ἁπλὰ λόγια αὐτὸ σημαίνει ὅτι χρη-
ματοδοτοῦνται φορεῖς καὶ ΜΚΟ (Μὴ Κυ-
βερνητικὲς Ὀργανώσεις) ἀφενὸς μὲν γιὰ 
νὰ κάνουν πειράματα πάνω σὲ ἀνθρώ-
πινα ἔμβρυα καταστρέφοντάς τα, ἀφετέ-
ρου δὲ γιὰ νὰ πραγματοποιοῦν ἐκτρώ-
σεις σὲ ἀφρικανικὲς καὶ ἄλλες χῶρες, μὲ 
τὴν πρόφαση ἀνόδου τοῦ βιοτικοῦ τους 
ἐπιπέδου.

Δημιουργεῖται μὲ τὶς μεθόδους αὐτὲς 
ἡ νέα Εὐρώπη! Ἡ Εὐρώπη τῶν μελ-
λοντικῶν τεράτων ἐργαστηρίου «τύπου 
Φρανκενστάιν», χωρὶς σεβασμὸ στὸ ἀν-
θρώπινο πρόσωπο, χωρὶς συνείδηση 
τῆς ἱερότητας τῆς ζωῆς.

Τὸ κακουργηματικὸ αὐτὸ ἐγχείρημα, 
ποὺ μετατρέπει τὸ ἔμβρυο σὲ πειραμα-
τόζωο, τὸ καθιστᾶ ἀντικείμενο ἐμπορικῆς 
ἐκμεταλλεύσεως καὶ τὸ καταστρέφει σὰν 
νὰ εἶναι ἁπλὴ σάρκινη μάζα, πρέπει νὰ 
ἀποτραπεῖ, καὶ τὸ Εὐρωπαϊκὸ Κοινο-
βούλιο νὰ ἐξαναγκασθεῖ σὲ ἐπανεξέταση 
καὶ ἀκύρωση τῆς ἀποφάσεώς του.
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ἀντιδράσουν μὲ τὸν τρόπο ποὺ 
ὑπο δείξαμε. Διότι ὅλοι εἴμαστε ὑ -
πεύθυνοι!  

Ξαναζεῖ ὁ Kνβὲρ �ότζα 
Τὰ πρόσφατα γεγονότα στὴν Πρεμε-

τὴ τῆς Ἀλβανίας μαρτυροῦν ὅτι οἱ Χρι-
στιανοὶ δὲν πολεμοῦνται μόνο στὴ Μέ ση 
Ἀνατολή, ὅπως γράφουμε σὲ προη γού-
μενο σχόλιο, ἀλλὰ καὶ στὴν Ἀλβανία. 
Ἔφεραν στὴ μνήμη τὴ σκοτεινὴ ἐποχὴ 
τοῦ κομμουνιστικοῦ καθεστῶτος τοῦ 
1967, δήλωσε ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιε-
πίσκοπος Ἀλβανίας κ. Ἀναστάσιος, τότε 
ποὺ τὸ καθεστὼς «νόμιζε ὅτι θὰ ξερίζω-
νε γιὰ πάντα τὴ θρησκευτικὴ πίστη ἀπὸ 
τὸν ἀλβανικὸ λαό».

Τὰ ἐπεισόδια ἄρχισαν ξαφνικὰ τὴν 
ἑπομένη τῆς ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς 
Θεοτόκου, στὶς 16-8-2013. Ἄνδρες ἰδι-
ωτικῆς ἀστυνομίας, ποὺ δήλωσαν ὅτι 
«πληρώθηκαν ἀλλὰ δὲν ξέρουν ποιοὶ 
εἶναι πίσω τους», μπῆκαν μέσα στὸ Ναὸ 
τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου τῆς Πρε-
μετῆς καὶ τὸν ἀπεγύμνωσαν ἀπὸ ὅλα τὰ 
ἱερὰ σκεύη του, εἰκόνες, προσκυνητάρια 
κλπ., πῆραν καὶ τὴν καμπάνα καὶ ἔκτι-
σαν τὴν εἴσοδό του γιὰ νὰ μὴν μπορεῖ 
νὰ μπαίνει κανείς. Οἱ ἀστυνομικοὶ ἀπω-
θοῦσαν βίαια τὸν ἱερέα, ποὺ διεμαρτύ-
ρετο ἔντονα, καὶ ἡ σκηνὴ ἔκανε τὸν γύρο 
τοῦ κόσμου μὲ τὸ διαδίκτυο.

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀναστάσιος πρόσ-
θεσε στὶς δηλώσεις του ὅτι «πρόκειται 
γιὰ σχεδιασμένη ἐνέργεια ἀπὸ σκοτεινὲς 
δυνάμεις καὶ τὸ πολὺ θλιβερὸ αὐτὸ γε-
γονὸς ἀποτελεῖ μεγάλη προσβολὴ ὄχι 
μόνο τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας ἀλλὰ 
καὶ τῆς Ἀλβανίας, στὴν ὁποία, ἐνῶ ὑπάρ-
χει ἡ προσδοκία γιὰ ἔνταξη στὴν Εὐρω-

παϊκὴ Ἕνωση, συμβαίνουν τέτοια γε γο-
νότα». Τόνισε ἐπίσης ὁ  Μακαριώτατος 
ὅτι «ἡ ἀλβανικὴ κυβέρνηση παρέδωσε τὸ 
κτίριο αὐτὸ στὸν Ὀρθόδοξο κλῆρο ἔναντι 
συγκεκριμένης ἀμοιβῆς πρὸς τὸ κράτος».

Ἀπαντώντας στοὺς ἰσχυρισμοὺς ὅτι τὸ 
κτίριο αὐτὸ ἦταν ἕνα κέντρο τοῦ ἀλβανι-
κοῦ πολιτισμοῦ ἐπεσήμανε ὅτι «ἡ Ὀρθό-
δοξη Ἐκκλησία ἔχει συμβάλει κατὰ πολὺ 
στὸν πολιτισμὸ τῆς Ἀλβανίας τονίζοντας 
ἐπιπλέον ὅτι κάθε τι ποὺ ἀποτελεῖ σήμε-
ρα τὸν παραδοσιακὸ πολιτισμὸ τῆς Ἀλ-
βανίας εἶναι τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας». 

Τὴν ἀμέριστη συμπαράστασή του στὴν 
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Ἀλβανίας ἐξέ-
φρασε ἀμέσως ὁ Μακαριώτατος Ἀρχι-
επίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλά-
δος κ. Ἱερώνυμος δηλώνοντας μεταξὺ 
τῶν ἄλλων: «Τὰ θλιβερὰ καὶ κατάπτυ-
στα ἐπεισόδια τῆς Πρεμετῆς θυμίζουν 
δυστυχῶς ἄλλες σκοτεινὲς ἐποχές, στὶς 
ὁποῖες ἡ ἐκδήλωση τοῦ θρησκευτικοῦ 
φρονήματος καὶ τῆς θρησκευτικῆς ἐλευ-
θερίας ἐδιώκετο ἀπηνῶς». 

Ὁ δὲ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 
Κο νίτσης κ. Ἀνδρέας ἐδήλωσε: «Ὀργὴ 
καὶ ἀγανάκτηση προκαλεῖ ἡ βεβήλωση 
τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεο  -
τόκου στὴν Πρεμετὴ ἀπὸ ἀλβανικοὺς ἐ  -
θνικιστικοὺς κύκλους...  Διαμαρτύρομαι 
ἐν  τόνως γι’ αὐτὸ τὸ ἀνοσιούργημα. Κα-
λεῖται ἡ Ἑλληνικὴ Κυβέρνηση καὶ  μάλιστα 
ὁ ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν νὰ ἐκφράσουν 
χωρὶς ἀναβολὴ τὴν ἀντίθεσή τους σὲ τέ-
τοιες πρακτικὲς ποὺ στρέφονται ἐναν-
τίον τῶν Ἑλλήνων  Ὀρθοδόξων Βορειοη-
  πειρωτῶν» («www.romfea.gr» 19, 20-8-
   2013, «Δημοκρατία» 20, 21, 22-8-2013).

Ἀντιδράσεις ὑπῆρξαν ἀκόμη ἀπὸ ἐπί-
σημα κρατικὰ μέσα καὶ ἀπὸ πολιτικὰ κόμ-
ματα τῆς χώρας μας.

Εἶναι καιρὸς πλέον νὰ κατανοήσουμε 
ὅτι ὁ ἐξ Ἀλβανίας κίνδυνος παραμένει δι-
αρκής.
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1. � φιλεύσπλαχνος �ύριος
Θέαμα θλιβερὸ καὶ σπαραξικάρδιο ἀντίκρισε ὁ Κύ-

ριος καὶ ἡ συνοδεία Του στὴν εἴσοδο τῆς Ναΐν, μικρῆς 
πόλεως τῆς Γαλιλαίας. Πλῆθος κόσμου εἶχε σχηματίσει 
νεκρικὴ πομπὴ γιὰ τὴν κηδεία ἑνὸς παιδιοῦ, τοῦ μονά-
κριβου γιοῦ μιᾶς χήρας γυναίκας. Ἀ  παρηγόρητη ἔκλαι-
γε ἡ πονεμένη μάνα, ἡ ὁποία, μετὰ τὸ θάνατο τοῦ συ-
ζύγου της, δέχτηκε δεύτερο, βαρύτερο καὶ πιὸ ὀδυνηρὸ 
πλῆγμα: ἔχασε τὸ μοναδικό της στήριγμα, τὸ παλληκά-
ρι της, τὸν ἀγαπημένο της μοναχογιό. 

Τὴν εἶδε ὁ Κύριος τὴ γυναίκα καὶ «ἐσπλαγχνίσθη ἐπ’ 
αὐτῇ»· τὴ συμπόνεσε βαθιά. Πλησίασε, τὴν παρηγόρη-
σε κι ἔκανε τὸ θαῦμα: ἀνέστησε τὸ γιό της καὶ τῆς τὸν 
χάρισε πάλι ζωντανὸ κοντά της.

Ἀνακουφίζεται ἡ ψυχή μας, ὅταν βρίσκουμε ἕναν 
ἄνθρωπο ποὺ μᾶς καταλαβαίνει καὶ νιώθει τὸν πόνο 
μας. Πολὺ περισσότερο ὅμως αἰσθανόμαστε εἰρηνικοὶ 
καὶ ἀναπαυμένοι, ὅταν ἔχουμε τὴ βεβαιότητα ὅτι ὁ Κύ-
ριος καὶ Θεὸς στὸν Ὁποῖο πιστεύουμε, δὲν στέκεται μα-
κριὰ ἀπὸ τὰ προβλήματά μας, ἀλλὰ εἶναι δίπλα μας, 
μᾶς σπλαχνίζεται καὶ μᾶς ἐλεεῖ πλουσιοπάροχα. Αὐτὸ 
ἀκριβῶς ἀποκαλύπτει τὸ θαῦμα τοῦ σημερινοῦ Εὐαγ-
γελίου: τὴ γεμάτη τρυφερότητα καὶ εὐσπλαχνία καρδιὰ 
τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ. 

Ἄλλωστε τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ Θεὸς ἔγινε ἄνθρωπος καὶ 
ἀντιμετώπισε πειρασμοὺς καὶ θλίψεις, μᾶς δίνει τὴ βε-
βαιότητα ὅτι Ἐκεῖνος μᾶς καταλαβαίνει. Κι αὐτὸ ἀκριβῶς 
εἶναι ποὺ μᾶς ἐνισχύει στὸν πόνο μας καὶ μᾶς χαρίζει 
δύναμη καὶ ἐλπίδα.

8 '6'Σ+'Σ8 +,$ $5,$
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ρεύετο ὁ ᾿Ιησοῦς εἰς 
πόλιν καλουμένην 

Ναΐν· καὶ συν επορεύοντο 
αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ 
ἱκανοὶ καὶ ὄχλος πολύς. 
ὡς δὲ ἤγγισε τῇ πύλῃ τῆς 
πόλεως, καὶ ἰδοὺ ἐξεκομίζε-
το τεθνηκὼς υἱὸς μονογε-
νὴς τῇ μητρὶ αὐτοῦ, καὶ 
αὕτη ἦν χήρα, καὶ ὄχλος 
τῆς πόλεως ἱκανὸς ἦν 
σὺν αὐτῇ. καὶ ἰδὼν αὐτὴν 
ὁ Κύριος ἐσπλαγχνίσθη 
ἐπ᾿ αὐτῇ καὶ εἶπεν αὐτῇ· 
μὴ κλαῖε· καὶ προσελθὼν 
ἥψατο τῆς σοροῦ, οἱ δὲ 
βαστάζοντες ἔστησαν, καὶ 
εἶπε· νεανίσκε, σοὶ λέγω, 
ἐγέρθητι. καὶ ἀνεκάθισεν ὁ 
νεκρὸς καὶ ἤρξατο λαλεῖν, 
καὶ ἔδωκεν αὐτὸν τῇ μη -
τρὶ αὐτοῦ. ἔλαβε δὲ  φό   βος 
πάντας καὶ ἐδόξαζον τὸν 
Θεόν, λέγον τες ὅτι προ-
φήτης μέγας ἐγήγερται ἐν 
ἡμῖν, καὶ ὅτι ἐπεσκέψατο 
ὁ Θεὸς τὸν λαὸν αὐτοῦ. 

Θωμᾶ ἀποστόλου,
Ἐρωτηίδος μάρτυρος
Ἦχος πλ. β΄ -  Ἑωθινὸν Δ΄

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΙΕ΄ Κυριακῆς: Β΄ Κορ. δ΄ 6-15

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ
Τῆς Κυριακῆς: Λουκ. ζ΄ 11-16

ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
(Γ΄ Λουκᾶ)
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 2. 6ὰ συμπονοῦμε
τοὺς ἄλλους  

Ἀλλὰ ὅπως συμπεριφέρθηκε ὁ Κύρι-
ος στὴν πονεμένη αὐτὴ ψυχή, καλούμα-
στε κι ἐμεῖς νὰ συμπεριφερόμαστε πρὸς 
ὅλους τοὺς ἀνθρώπους ποὺ βλέπουμε 
νὰ ἀντιμετωπίζουν κάποια θλίψη ἢ στε-
νοχώρια. Ἂν θέλουμε ὄχι μόνο νὰ λεγό-
μαστε ἀλλὰ καὶ νὰ εἴμαστε χριστιανοί, 
ἄνθρωποι ποὺ φέρουμε ἀξίως τὸ ὄνο-
μα τοῦ Χριστοῦ, δὲν μποροῦμε νὰ μένου-
με ἀδιάφοροι στὸν πόνο τῶν συνανθρώ-
πων μας. 

Καί, στ’ ἀλήθεια, πόσος πόνος ὑπάρχει 
γύρω μας! Ἄνθρωποι ποὺ πιέζονται ἀπὸ 
ἀδιέξοδα προβλήματα, ὑποφέρουν ἀπὸ 
κάποια ὀδυνηρὴ ἀσθένεια, πενθοῦν γιὰ 
τὸ θάνατο ἀγαπημένου τους προσώπου.  
«Κοιλάδα κλαυθμῶνος» ὁλόκληρος ὁ 
κόσμος μας (Ψαλμ. πγ΄ 7). Μποροῦμε 
νὰ μείνουμε ἀσυγκίνητοι;...  Ἡ ψυχὴ τοῦ 
κάθε πονεμένου συνανθρώπου μας ζη-
τάει στήριγμα, παρηγοριά, ἐλπίδα. Ἂς μὴ 
διστάσουμε λοιπὸν νὰ πλησιάσουμε καὶ 
νὰ σταθοῦμε δίπλα στὸν ἀδελφό μας ποὺ 
δοκιμάζεται. Νὰ ἐκδηλώσουμε τὴν ἀγάπη 

καὶ τὴ συμπαράστασή μας στὸν πόνο του 
καὶ μὲ λόγια καὶ μὲ ἔργα. Ἕνας λόγος πα-
ρακλήσεως στηρίζει, ἐνισχύει, παρηγο-
ρεῖ. Κοντὰ σ’ αὐτὸν ὅμως καὶ κάποια βο-
ήθεια. Καὶ ὑλική, ἂν χρειάζεται. Ἀλλὰ καὶ 
λίγη συντροφιὰ ἢ μιὰ μικρὴ ἐξυπηρέτη-
ση ἀνακουφίζουν τὴν πονεμένη ψυχή, ἡ 
ὁποία αἰσθάνεται ὅτι ἔχει κάποιον συν-
οδοιπόρο στὸν πόνο της. Καὶ τὸ κυριό-
τερο: Νὰ φροντίσουμε ὥστε ἡ παρουσία 
μας δίπλα στὸν ἀδελφὸ ποὺ ὑποφέρει 
νὰ εἶναι παρουσία Χριστοῦ· μιὰ διαρκής 
ὑπόμνηση ὅτι ὁ Θεὸς εἶναι δίπλα Του καὶ 
δὲν πρόκειται νὰ τὸν ἐγκαταλείψει.

 
3. � �ύριος τῆς ζωῆς

καὶ τοῦ θανάτου 
Εἶναι ἐντυπωσιακὸς ὁ τρόπος μὲ τὸν 

ὁποῖο ὁ Θεάνθρωπος ἀνέστησε τὸν υἱὸ 
τῆς χήρας τῆς Ναΐν. Μὲ τὸν παντοδύνα-
μο θεϊκό Του λόγο μίλησε στὸ νεκρό, σὰν 
νὰ καλοῦσε κάποιον ποὺ κοιμόταν νὰ ξυ-
πνήσει: «Νεανίσκε, σοὶ λέγω,  ἐγέρθητι»· 
Νέε μου, σὲ σένα μιλῶ. Σήκω. Τότε ὁ νε-
κρὸς ἀνασηκώθηκε πάνω στὸ φέρετρο κι 
ἄρχισε νὰ μιλάει. Καὶ ὁ Κύριος Ἰησοῦς τὸν 
παρέδωσε στὴ μητέρα του.  

Αὐτὴ ἡ ἐντυπωσιακὴ σκηνὴ φανερώ-
νει τὴν ἐξουσία τοῦ Κυρίου πάνω στὸ θά-
νατο. Ὁ Κύριος εἶναι ἡ πηγὴ τῆς Ζωῆς. 
Δὲν ἔχει ἀνάγκη νὰ προσευχηθεῖ γιὰ νὰ 
γίνει τὸ θαῦμα, ὅπως προσευχήθηκε ὁ 
προφήτης Ἠλίας ἢ ὁ προφήτης Ἐλισαῖος, 
οἱ ὁποῖοι ἀνέστησαν  μὲν νεκρούς, ἀλλὰ 
ὕστερα ἀπὸ θερμὴ προσευχὴ στὸ Θεό. 
Ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς εἶναι ὁ παντο-
δύναμος Σωτήρ, «ὁ πηγάζων ζωὴν ἐξ 
οἰκείου φωτός», ὅπως ψάλλουμε στὴν 
Ἐκκλησία μας (Στιχηρὸ Ἑσπερινοῦ, ἦχος 
πλ. β΄). Ἐκεῖνος ἔχει τὴ δύναμη νὰ ἀνα-
σταίνει ὄχι μόνο νεκρὰ σώματα ἀλλὰ καὶ 
ψυχὲς νεκρωμένες ἀπὸ τὴν ἁμαρτία, καὶ 
νὰ μεταδίδει ζωὴ καὶ ἀφθαρσία σὲ κάθε 
ἄνθρωπο ποὺ ζεῖ ἑνωμένος μαζί Του.



Ἀληθινὴ ἱστορία ἀπὸ τὸν ξεριζωμὸ τοῦ 1922

Πρόσφυγας κ�  κείνη!Πρόσφυγας κ�  κείνη! 

Δ ὲν ἔχει τὴ δυνατότητα νὰ ἐπισκέπτε-
ται συχνὰ τὴν ἰδιαίτερη  πατρίδα του 
καὶ τὸ πατρογονικό του  σπίτι. Ἔστω 

ὅμως, μία ἢ δύο φορὲς τὸ  χρόνο ποὺ τὰ 
καταφέρνει, χαρὰ μεγάλη καὶ συγκίνη-
ση παίρνει καὶ δίνει στ’ ἀδέλφια του καὶ 
στοὺς γέροντες πιὰ γονεῖς του.

Πρώτη του κίνηση μὲ τὸ ποὺ θὰ πατή-
σει τὸ πόδι του στὸ κατώφλι τοῦ σπι τιοῦ, 
νὰ κατευθυνθεῖ στὸ εἰκονοστάσι. Ἐκεῖ 
ποὺ τὸ καντηλάκι καίει ἀκοίμητο, στὶς ἅ  -
γι ες εἰκόνες, ποὺ στέκονται οἱ ἴδιες ἀπὸ 
τότε ποὺ μικρὸ παιδὶ ψιθύριζε τὶς πρῶτες 
του προσ ευχοῦλες μπροστά τους.

Μιὰ ἀπ’ αὐτὲς τὶς εἰκόνες τοῦ  προξενεῖ 
ἰδιαίτερη συγκίνηση. Οἰκογενειακὸ κει-
μή λιο. Παμπάλαια, ξύλινη, μαύρη ἀπ’ τὰ 
χρό  νια, μόλις ποὺ ἀφήνει τὸ εἰκονιζόμε-
νο πρόσωπο νὰ ἐμφανίζεται. Καὶ εἶναι 
αὐτὸ τῆς ἁγίας Ἀναστασίας τῆς Φαρμα-
κολύτριας, καθὼς νέα καὶ αὐστηρὴ ἱστο-
ρεῖται ἐπάνω στὸ ξύλο, μὲ τὸ σεμνὸ μα-
φόρι ριγμένο στὴν τιμία κεφαλή της, καὶ 
στὸ χέρι της τὸ ἕνα νὰ κρατᾶ ἀρχαία λή-
κυθο, ἐνῶ μὲ τὸ ἄλλο νὰ «σεβίζει», νὰ 
στέκεται  δηλαδὴ σὲ στάση προσευχη-
τικῆς δεήσεως.

Δὲν μπορεῖ νὰ μὴν κάνει καὶ μιὰ ἐπιπλέ-
ον μετάνοια, εἰδικὰ στὴν εἰκόνα αὐτή. Γιατὶ 
χρωστᾶ στὴν εἰκόνα αὐτή, ἔτσι  νιώθει.

Θυμᾶται ποὺ ἦταν παιδὶ κι αὐτὸς καὶ τ’ 
ἀδέλφια του. Κάποτε συνέβαινε νὰ ἀρρω-
στήσουν καὶ νὰ εἶναι στὸ κρεβάτι μὲ πυ-
ρετό. Τότε λοιπὸν ἐρχότανε ἡ συχωρεμέ-
νη γιαγιὰ ἡ Φωτεινὴ κρατώντας τὴν εἰκό-
να στὰ χέρια. Ἐρχόταν καὶ τὴν ἄφηνε στὸ 
προσκεφάλι καὶ ἔλεγε: «Γιαβρούμ, θὰ σὲ 
κάνει καλὰ ἡ ἁγι-ἀναστασά, ἡ φαρμακο-
λύτρια».

❁   ❁   ❁
Εἶχε ἔρθει ἀπὸ τὰ μέρη τῆς Σμύρνης ἡ 

γιαγιά. Τότε, μὲ τὸ μακελειό, τὸ ’22. Πρόσ-
φυγες μὲ τὴν οἰκογένειά της, τὸν πατέρα, 
τὴ μητέρα καὶ τοὺς δύο μεγαλύτερους ἀ   -
δελφούς της. Δυό-τρεῖς μποξάδες ὅλη 
τους ἡ περιουσία – ποὺ ἐκεῖ ζοῦσαν σὰν 
ἄρχοντες. Καὶ μ’ αὐτοὺς καὶ μὲ τὴ φιλοπο-
νία τους ἔγιναν νοικοκυραῖοι κι ἔστησαν 
ἀπ’ τὴν ἀρχὴ ὁλόκληρο σπιτικό.

Τὴν εἶχε ρωτήσει τότε τὴ γιαγιά – κι ὄχι 
μόνο μιὰ φορά, γιατὶ ἤθελε πάντα νὰ τὴν 
ἀκούει νὰ λέει γιὰ κεῖνα...

–Πές μας, γιαγιά, τὴν ἱστορία τῆς εἰκό-
νας! Πῶς ἦρθε ἀπ’ τὴ Μικρασία ἐδῶ, καὶ 
τὴν ἔχεις τώρα στὸ εἰκονοστάσι σου;

Κι ἄρχιζε νὰ διηγεῖται ἡ γιαγιὰ Φωτεινή:
–Ἑφτὰ χρονῶν ἤμουν τότε ποὺ φύγα-

με ἀπ’ τὸ σπίτι μας στὸ Ντεμίσι (πρόκειται 
γιὰ τὸ χωριὸ Ὀδεμήσιον τοῦ νομοῦ Ἀϊδινί-
ου). Καὶ σᾶς βεβαιώνω – ἑβδομήντα καί... 
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χρόνια ἔχουν περάσει ἀπὸ τότε – κάθε 
ποὺ σβήνω τὸ βράδυ τὸ φῶς καὶ πέφτω 
στὸ κρεβάτι, μέχρι νὰ ξημερώσει βρίσκο-
μαι στὸ σπίτι μας ἐκεῖ, στὴν πατρίδα.

Σὰν χθὲς νὰ ἦταν. Πῶς ἔφτασε ὁ ἑλλη-
νικὸς στρατὸς στὴ Σμύρνη καὶ μετὰ ἀπὸ 
λίγες μέρες ἦρθαν καὶ στὸ χωριό μας... 
Γιὰ πότε ὅλο τὸ χωριὸ σημαιοστολίστηκε! 
Παντοῦ ἡ γαλανόλευκη. Ποῦ ἦταν ὅλες 
αὐτὲς οἱ σημαῖες; Κανεὶς δὲν ἤξερε ὅτι καὶ 
ὁ διπλανός του διαθέτει ἑλληνικὴ σημαία. 
Ὅλοι τὶς εἶχαν στὰ κρυφά, χωμένες μέσα 
στὰ σεντούκια, καὶ τὶς φύλαγαν μὲ κρυφὴ 
λαχτάρα...

Ἦρθαν, ποὺ λές, καὶ στὸ χωριό μας. 
Εὔ    ζωνοι ἦταν, τσολιάδες, καὶ ἔστησαν 
χο   ρὸ στὴν πλατεία. Μαζευτήκαμε τὰ παι-
διὰ τριγύρω καὶ κοιτούσαμε μὲ ἀνοιχτὸ τὸ 
στόμα.

–-Καλὲ μαμά, ἔλεγα στὴ μητέρα μου, 
εἶναι ἀληθινοὶ ἄνθρωποι αύτοί;

Σὰν κάτι ἄλλο μᾶς φάνταζαν – τέτοια 
κορμοστασιά, καμάρι, ἀσικλίκι – σὰν μυ-
θικοὶ ἥρωες, τί νὰ πῶ;...

Καὶ πῶς μετὰ ἀπὸ λίγο καιρὸ ἀνατρά-
πηκαν ὅλα! Θυμᾶμαι, νά, σὰν τώρα, τὴ 
μέρα ἐκείνη ποὺ ξημέρωσε, κι ὁ κόσμος 
ὅλος ἔτρεχαν ἀλαφιασμένοι στοὺς δρό-
μους.

–Φύγετε, μωρέ! Τί κάθεστε ἀκόμα; Σὲ 
λίγο καταφθάνουν οἱ τσέτες. Σφάζουν, 
καῖνε, ρημάζουν. Φύγετε!

–’Εγὼ δὲν πάω πουθενά, ἔλεγε ἡ μητέ-
ρα μου. Ποῦ ν’ ἀφήσω τὸ σπίτι ἔτσι; Νὰ 
πᾶμε ποῦ;

Ἔπεσα στὰ πόδια της. Πᾶμε, μαμά, νὰ 
φύγουμε. Θὰ μᾶς σφάξουν οἱ τσέτες...

Τὴν πείσαμε τέλος. Μάζεψε δυὸ μπο-
ξάδες, ἕναν ὁ πατέρας, ἕναν ἡ ἴδια, καὶ 
βγήκαμε. Ἐγὼ ἔτρεξα στὸ εἰκονοστάσι. 
Ἅρπαξα μιὰ εἰκόνα τῆς Παναγίας.  Ἔκανα 
μερικὰ βήματα. Ἀδύνατον. Δὲν μποροῦ-
σα νὰ τὴν σηκώσω. Ἦταν μεγάλη καὶ βα-
ριά. Γύρισα πίσω. Τὴν ἄφησα στὴ θέση 
της καὶ ἀντ’ αὐτῆς πῆρα αὐτή, μικρὴ κι 

ἐλαφριά. Τὴν ἔχωσα στὸν κόρφο μου καὶ 
ἔτρεξα νὰ τοὺς προλάβω.

Φτάσαμε στὸ σιδηροδρομικὸ  σταθμό. 
Τὸ τρένο ποὺ ἔκανε τὸ δρομολόγιο Ἀϊ-
δί νιο - Σμύρνη μᾶς πῆρε. Ἤρθαμε στὴ 
Σμύρ       νη. Πανικός, ἀλαλαγμός. Τί νὰ τὰ 
λέω; Δὲν μπορῶ νὰ τὰ θυμᾶμαι, ἀρρω-
σταί νω.

Πῶς ἤρθαμε στὴν προκυμαία μέσα σ’ 
ὅλο ἐκεῖνο τὸ πλῆθος... Ἕνας  βαρκάρης 
Τοῦρκος μετέφερε τὸν κόσμο στὸ πλοῖο. 
Ἔβγαλε ἡ μάνα μου ἀπ’ τὸ κομπόδεμα γε-
ρὸ μπαξίσι καὶ τοῦ τό ’χωσε στὴ χούφτα 
του. Μᾶς ἄφησε καὶ μπήκαμε. Ὁ ἀδελφός 
μου ἔκανε τὸν ἀνάπηρο γιὰ νὰ μπεῖ. Δὲν 
ἄφηναν τὰ νέα παλληκάρια. Ὁ ἄλλος εἶχε 
χαθεῖ... Δὲν ἦρθε μαζί μας. Μῆνες μετὰ 
ἦρθε καὶ μᾶς βρῆκε ἐδῶ. Ἄλλη ἱστορία 
αὐτή... Ἐγὼ νὰ σφίγγω τὴν εἰκόνα στὸν 
κόρφο μου. «Ἁγι-ἀναστασά μου, μὴ μᾶς 
ἀφήσεις!».

Βγήκαμε στὸ Πλωμάρι τῆς Μυτιλήνης. 
Ἀπὸ κεῖ ἄλλο πλοῖο μᾶς ἔφερε στὸν Πει-
ραιά. Κι ἀπὸ κεῖ μὲ τρένο, ὁ καθένας νὰ 
κατεβαίνει ὅπου νά ’ναι. Ἐμεῖς κατεβήκα-
με ἐδῶ...

Βάσανα ποὺ περάσαμε! Ἀλλὰ δὲν μᾶς 
ἄφησε ὁ Θεός. Καὶ ἡ ἁγία Ἀναστασία! Ἄ, 
νά, ἔτσι τὴν κρατοῦσα πάνω μου, μὴν τὴ 
χάσω. Δὲν μᾶς ἄφησε. Κι ἀπὸ τότε, πῶς 
καὶ πῶς τὴν κρατῶ. Καντήλι συνεχῶς 
μπροστά της. Κι εἶναι πάντα κοντά μας. 
Στοὺς καημοὺς καὶ τὰ βάσανά μας, στὶς 
χαρὲς καὶ τὶς γιορτές μας. Δόξα σοι, ὁ Θεός.

❁   ❁   ❁
Δὲν μπορεῖ, ὅταν ἀπὸ καιροῦ εἰς καιρὸν 

ἐπισκέπτεται τὸ σπίτι του, νὰ μὴν κά-
νει καὶ μιὰ ἰδιαίτερη μετάνοια στὴν εἰκό-
να τῆς ἁγίας Ἀναστασίας τῆς Φαρμακο-
λύτριας. «Γιαβρούμ, θὰ σὲ κάνει καλὰ ἡ 
ἁγι-ἀναστασά», θυμᾶται.

Καὶ ἀναλογίζεται: Πρόσφυγας καὶ ἡ εἰ-
κόνα αὐτή. Τόσα βάσανα πέρασε μαζὶ μὲ 
τοὺς κατόχους της. Καὶ πῶς μετὰ νὰ μὴ 
θαυματουργεῖ;...



«Μικρὰν
ἔχεις δύναμιν»

Θ  έαμα ἔκπαγλο, φοβερό, συγκλο-
νι στικὸ ἀντίκρισε ὁ «υἱὸς τῆς 
βρον τῆς», ὁ θεολόγος Ἰωάννης, 

στὸ νη σὶ τῆς Πάτμου, ὅταν κατὰ τὴν 
Κυριακὴ  ἡ μέρα «ἐγένετο ἐν πνεύμα-
τι». Θεία ὀπτασία, οὐράνια, μοναδι-
κή. Μπροστά του ὁ «υἱὸς τοῦ ἀνθρώ-
που» Κύριος Ἰησοῦς, καὶ ὁ ἴδιος πε-
σμένος μπροστὰ στὰ πόδια Του μὴν 
μπορώντας νὰ ἀτενίσει τὸ φέγγος τῆς 
θεϊκῆς Του μορφῆς. Οἱ ὀφθαλμοί Του «ὡς 
φλὸξ πυρός», ἡ φωνή Του «ὡς φωνὴ ὑδάτων 
πολλῶν» καὶ τὸ πρόσωπό Του «ὡς ὁ ἥλιος φαί-
νει ἐν τῇ δυνάμει αὐτοῦ» (βλ. Ἀποκ. α΄ 10, 13-16). 
Ὁ Ἰωάννης ἀπὸ τὸ φόβο του πέφτει στὰ πό δια τοῦ 
Κυρίου σὰν νεκρός. Ὁ Κύριος ὅμως ἀκουμπάει ἐπά-
νω του τὸ δεξί Του χέρι καὶ τοῦ παραγγέλλει νὰ  γράψει 
ὅσα τοῦ πεῖ πρὸς τοὺς ἐπισκόπους τῶν ἑπτὰ Ἐκκλησιῶν 
τῆς Μικρᾶς  Ἀσίας. Ὁ ἕκτος στὴ σειρὰ εἶναι ὁ ἐπίσκοπος τῆς 
Ἐκκλησίας τῆς Φιλαδελφείας.

«Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Φιλαδελφείᾳ ἐκ κλησίας γράψον»... Τί ἔχει 
λοιπὸν νὰ πεῖ πρὸς τὸν ἐπίσκοπο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Φιλαδελφείας ὁ 
παντοκράτωρ Κύριος καὶ παντεπόπτης Θεός;

«Οἶδά σου τὰ ἔργα». Γνωρίζω καλὰ τὰ ἔργα σου. Ἐγὼ σοῦ ἄνοιξα «θύ-
ραν», τομεῖς δηλαδὴ δραστηριότητος ἱεραποστολικῆς, δρόμο ἀνοιχτὸ γιὰ 
δράση, ποὺ κανεὶς δὲν μπορεῖ νὰ παρεμβάλει ἐμπόδια γιὰ νὰ τὸν κλείσει.

Γνωρίζω ὅτι «μικρὰν ἔχεις δύναμιν», ὅ    μως «ἐτήρησάς μου τὸν λόγον καὶ οὐκ ἠρ -
νήσω τὸ ὄνομά μου». Τὰ μέσα ποὺ δι αθέτεις γι’ αὐτὴν τὴν ἱεραποστολική σου δρά-
ση δὲν εἶναι πολλά, λίγα εἶναι καὶ ἀδύναμα, καὶ παρ’ ὅλα αὐτὰ ἐσὺ δὲν ἀρ   νήθηκες τὸ 
ὄνομά μου, ἀλλὰ ὑπῆρξες ἀφοσιωμένος σὲ μένα καὶ τήρησες τὰ λόγια μου μέσα στὸ 
διωγμὸ ποὺ σὲ βρῆκε. Γιὰ τὸ λόγο αὐτὸ κι ἐγὼ θὰ σὲ ἀνταμείψω μὲ δύο τρόπους: 
Ἀφενὸς θὰ ὁδηγήσω μπροστά σου ἀνθρώπους ποὺ σὲ πολεμοῦσαν μέχρι τώρα 
(μέλη τῆς ἰουδαϊκῆς Συναγωγῆς), οἱ ὁποῖοι, μετανιωμένοι, θὰ πέσουν νὰ σὲ προσκυ-
νήσουν καὶ θὰ ζητήσουν νὰ γίνουν χριστιανοὶ καὶ μέλη τῆς Ἐκκλησίας, καὶ ἀφετέρου 
θὰ σὲ φυλάξω «ἐκ τῆς ὥρας τοῦ πειρασμοῦ τῆς μελλούσης ἔρχεσθαι ἐπὶ τῆς οἰκου-
μένης ὅλης, πειράσαι τοὺς κατοικοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς». Θὰ σὲ σώσω ἀπὸ μεγάλο 
πειρασμὸ καὶ κίνδυνο, τὴν ἴδια ὥρα ποὺ ἄλλοι θὰ περιπίπτουν σωρηδὸν σ’ αὐτόν.

Μὴν ἀνησυχεῖς, δὲν θ’ ἀργήσω, ἐπιλέγει ὁ Κύριος. «Ἔρχομαι ταχύ».  Ἐσὺ μόνο 
φρόντισε μὴ χάσεις τὸ στεφάνι σου, τὴν ἀνταμοιβὴ τῶν κόπων σου. Κράτα κα-
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λὰ τὴν πίστη σου (βλ. Ἀποκ. γ΄ 7-11).
Μικρή, λοιπόν, δύναμη εἶχε ὁ ἐπίσκο-

πος τῆς Φιλαδελφείας. Καὶ ἡ ἴδια αὐτὴ 
πόλη μικρὴ ἦταν – οὔτε κὰν πρωτεύου-
σα, ὅπως οἱ ἕδρες τῶν ἄλλων ἐπισκό-
πων – ἀλλὰ καὶ πιστοὺς λίγους εἶχε, ἐνῶ 
ἀντιθέτως πολλοὺς Ἑβραίους, ἰσχυρὴ 
ἰουδαϊκὴ κοινότητα, ἡ ὁποία ἀντιδροῦ-
σε μὲ πολλὴ σφοδρότητα στὸ ἔργο τῆς 
Ἐκκλησίας. Ἐπιπλέον καὶ ὁ ἐπίσκοπός 
της δὲν φαινόταν νὰ εἶναι ἄνδρας κοινω-
νικῆς ἐπιφανείας καὶ περιωπῆς, ἄνθρω-
πος μὲ ἐξωτερικὰ ἐντυπωσιακὰ προτε-
ρήματα, δύναμη, εὐγλωττία, ἐπιρροή, 
κοινωνικὲς σχέσεις. Ὅλα φτωχὰ καὶ μέ-
τρια. Ὅση δύναμη ὅμως εἶχε, ὅλη τὴ δι-
έθετε ὁλόψυχα στὸ ἔργο τῆς διαποιμάν-
σεως καὶ τῆς ἱεραποστολῆς. Ὁ Θεὸς εἶχε 
ἀνοίξει θύρα εὐαγγελισμοῦ, καὶ ὁ ἐπί-
σκοπος ἔκανε τὸ καθῆκον του, καὶ μὲ τὸ 
παραπάνω. Γι’ αὐτὸ καὶ ἀκούει τὸν δί-
καιο ἔπαινο ἀπὸ τὸν Ἰησοῦ Χριστὸ καὶ 
λαμβάνει ὑποσχέσεις ἀνταμοιβῆς.

Ὅλα αὐτὰ σημαίνουν ὅτι, προκειμέ-
νου ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ νὰ καρποφορή-
σει στὶς ψυχές, καὶ νὰ ἔχει ἐπιτυχὴ ἀπο-
τελέσματα τὸ ἔργο τῆς ἱεραποστολῆς καὶ 
τοῦ εὐαγγελισμοῦ τῶν ἀνθρώπων, δὲν 
χρειάζονται πλούσια ὑλικὰ μέσα. Οὔτε 
ἀκόμα ἐπείγει ὑποχρεωτικὰ νὰ ὑπάρ-
χουν ἄνθρωποι μὲ εἰδικὲς ἱκανότητες 
καὶ ἔκτακτα χαρίσματα. Ὄχι ὅτι ὅλα αὐτὰ 
εἶναι ἀπορριπτέα, ἀλλὰ ἁπλῶς δευτε-
ρεύοντα. Καὶ εἶναι δευτερεύοντα, διότι τὸ 
ἔργο τῆς ἱεραποστολῆς δὲν εἶναι ἀνθρώ-
πινο· θεϊκὸ εἶναι. Καὶ ἐπιλογὴ συχνὴ τοῦ 
Θεοῦ εἶναι νὰ ἐπιτελεῖ τὰ ἔργα Του μὲ 
«τὰ μωρὰ καὶ τὰ ἀσθενῆ καὶ τὰ ἀγενῆ 
καὶ τὰ μὴ ὄντα» (Α΄ Κορ. α΄ 27-28), μὲ 
ἀνθρώπους δηλαδὴ ἄσημους καὶ ἀδύ-
ναμους, φτωχοὺς καὶ περιφρονημένους 
ἀπὸ τοὺς πολλούς. Κορυφαῖο παράδει-
γμα ἡ πνευματικὴ σαγήνευση ὅλου τοῦ 
κόσμου ἀπὸ δώδεκα ἀγράμματους ψα-
ράδες, τοὺς Ἀποστόλους!...

Ὅλα αὐτὰ ἔχουν ἀπόλυτη  ἐφαρμογὴ 
στὸ ἱεραποστολικὸ ἔργο καὶ τῶν σημε-
ρινῶν ποιμένων τῆς Ἐκκλησίας, τῶν Ἐ -
πισκόπων καὶ Ἱερέων. Ἀλλὰ καὶ σὲ ὅλων 
μας καὶ τοῦ καθενός μας τὴν ὅ   ποια δια-
κονία μέσα στὴν Ἐκκλησία. Μὴ φοβᾶσαι, 
λοιπόν, ἀδελφέ, ἂν κι ἐσὺ βλέπεις τὶς δυ-
νάμεις σου μικρὲς καὶ φτωχὲς στὸ ἔργο 
τῆς ἱεραποστολῆς καὶ τῆς  μεταδόσεως 
τῶν εὐαγγελικῶν ἀληθειῶν στοὺς συν-
ανθρώπους σου, τὴ στιγμὴ μάλιστα ποὺ 
τὸ κακὸ εἶναι τόσο ὀργανωμένο καὶ ἐξα-
πλώνεται στὸν κόσμο μὲ μεγάλη  δύναμη, 
μέσα, τρόπους καὶ ἐπιρροή. Μὴν ἀ  πο-
γοητεύεσαι. Ἕνα λόγο οἰκοδομῆς, στη-
ριγμοῦ πνευματικοῦ δὲν μπορεῖς νὰ πεῖς 
στὸ διπλανό σου, τὸν συγκάτοικο στὴν 
πολυκατοικία, τὸν συνάδελφο στὴ δου-
λειά; Ἕνα φυλλάδιο γιὰ τὸν πνευματικό 
του καταρτισμὸ δὲν μπορεῖς νὰ τοῦ δώ-
σεις; Νομίζεις μικρὸ εἶναι αὐτό; Ἢ μή-
πως μόνος σου εἶσαι στὴν προσπάθεια 
αὐ τή; Μαζί σου εἶναι ὁ παντοδύναμος 
Κύ ριος, Αὐτὸς ποὺ εἶπε ὅτι «ἡ δύναμίς 
μου ἐν ἀσθενείᾳ τελειοῦται» (Β΄ Κορ. ιβ΄ 
9), κορυφώνεται ἡ δύναμή μου καὶ λαμ-
βάνει τὸν ὕψιστο βαθμό της μέσα στὴν 
 ἀσθένεια, τὴν ἀδυναμία. Τί δειλιάζεις 
λοι πόν;

Θαύματα θὰ δεῖς ἐσὺ ὁ μικρὸς καὶ 
φτω χός. Σὰν τὸν ἐπίσκοπο τῆς Φιλα-
δελφείας θὰ δεῖς ἀνθρώπους ποὺ μέ-
χρι τώρα πολεμοῦσαν τὴν Ἐκκλησία τοῦ 
Χριστοῦ, τώρα νὰ «συλλαμβάνονται» 
ἀπὸ τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ. Θὰ δεῖς ἐπιπλέ-
ον τὸ χέρι τοῦ Θεοῦ νὰ προστατεύει καὶ 
σένα καὶ ὅλους τοὺς δικούς Του «ἐκ τῆς 
ὥρας τοῦ πειρασμοῦ» ποὺ παραμονεύει 
σὲ κάθε βῆμα τῆς ζωῆς μας.

Ἂς μάθουμε οἱ χριστιανοὶ νὰ μὴν ὑπο-
λογίζουμε τὴ δύναμή μας ἔξω στὴν κοι-
νωνία μὲ ἀριθμούς. Γιὰ τὸν Θεὸ ἰσχύουν 
ἄλλα μαθηματικά. «Μὴ φοβοῦ τὸ μικρὸν 
ποίμνιον» (Λουκ. ιβ΄ 32). Ὁ Θεὸς εἶναι 
μεγάλος!...



Ε ἶναι ἀναντίλεκτη ἀλήθεια ὅτι ἡ ἀν-
ταπόκριση ποὺ βρίσκουν μεταξὺ 
τῶν ἀνθρώπων κάθε ἡλικίας καὶ 

κάθε μορφωτικοῦ καὶ πολιτιστικοῦ ἐ  -
πι πέδου οἱ σελίδες κοινωνικῆς δικτύ-
ωσης δὲν ἔχει νὰ κάνει τόσο μὲ τὸν 
ἐντυπωσιασμὸ τοῦ καινούργιου, οὔτε 
μὲ τὴν εὐκολία ποὺ παρέχει ἡ σύγχρο-
νη τεχνολογία. Ἀσφαλῶς ἐπιδρᾶ καὶ 
αὐτό. 

Πιὸ πολὺ ὅμως τὰ σύγχρονα αὐτὰ 
μέσα κοινωνικῆς δικτύωσης φανερώ-
νουν τὴν ἀνάγκη τοῦ σημερινοῦ ἀν-
θρώπου γιὰ ἐπικοινωνία. Καὶ αὐτὴ 
τὴν ἀνάγκη περισσότερο τὴν ἀναδει-
κνύουν καὶ τὴν προβάλλουν παρὰ τὴν 
ὑπηρετοῦν καὶ τὴν θεραπεύουν.

Ἡ μοναξιὰ τοῦ σημερινοῦ  ἀνθρώπου, 
ἡ ἀνασφάλειά του νὰ ἀνοιχθεῖ καὶ νὰ 
κινηθεῖ πρὸς τὸν διπλανό του, ὁ φό-
βος μιᾶς ἐνδεχόμενης  ἀπόρριψης βρί-
σκουν εὔκολη καταφυγὴ καὶ λύση στὴ 
χρησιμοποίηση τῶν νέων μέσων καὶ 
τῶν τεχνολογικῶν δυνατοτήτων ποὺ 
αὐτὰ παρέχουν. Γιατὶ εἶναι θεόσδοτη 

ἡ ἀναζήτηση τῆς ἐπικοινωνίας καὶ τῆς 
κοινωνίας στὸν ἄνθρωπο. Ἀπὸ τὴν 
πρώτη στιγμὴ ποὺ ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ 
ἔφερε ἀπὸ τὴν ἀνυπαρξία στὴν ὕπαρ-
ξη τὸν πρῶτο ἄνθρωπο, τὸν Ἀδάμ, 
ἡ ἴδια ἀγάπη σημείωσε γι’ αὐτὸν ὅτι 
«οὐ καλὸν εἶναι τὸν ἄνθρωπον μό-
νον» ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ ἔπλασε «βοηθὸν 
κατ’ αὐτόν» (Γεν. β΄ 18). Δὲν θέλησε 
νὰ τὸν ἀφήσει μόνο ἀκόμη καὶ μέσα 
στὴν τρυφὴ τοῦ Παραδείσου. Ἔφτιαξε 
ἄλλον ἄνθρωπο ὅμοιο καὶ ἰσάξιο γιὰ 
νὰ ἐπικοινωνεῖ μαζί του, νὰ ἀνακοινώ-
νει ὁ ἕνας στὸν ἄλλο τὴ σκέψη του καὶ 
νὰ ἐκδηλώνουν ἀμοιβαῖα τὰ αἰσθήμα-
τά τους. Ὅταν ὅμως ὁ ἄνθρωπος ἔπε-
σε καὶ ἀπομακρύνθηκε ἀπὸ τὸν Θεό, 
ἀπομονώθηκε καὶ ἀπὸ τὸν συνάν-
θρωπό του. Γιὰ πρώτη φορὰ τὸν ἀντί-
κρισε ὡς ἐχθρό του· ὡς τὸν μοναδικὸ 
αἴτιο τῆς συμφορᾶς του. «Ἡ γυνή», 
εἶπε, δικαιολογώντας τὸν ἑαυτό του, 
«ἣν ἔδωκας μετ’ ἐμοῦ» αὐτὴ μὲ παρέ-
συρε. Ἡ γυναίκα ποὺ Ἐσὺ μοῦ ἔδω-
σες φταίει γιὰ τὴν πτώση μου. Ἀπὸ 

Ἀντιμέτωποι μὲ τὰ δίχτυα
τῶν μέσων κοινωνικῆς δικτύωσης Γ  ́

;

Ἔχεις

Γ  ́
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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

τότε ἀρχίζει τὸ αἰώνιο δράμα τοῦ ἀνθρώπου. Τὸ δρά-
μα ποὺ ὁρίζει ἀπὸ τὴ μιὰ ἡ θεόσδοτη δίψα του γιὰ 
ἐπικοινωνία καὶ κοινωνία μὲ τὸν συνάνθρωπό του καὶ 
ἀπὸ τὴν ἄλλη ἡ ἀδυναμία του νὰ βρεῖ, νὰ ἐπικοινω-
νήσει καὶ νὰ ἀγαπήσει τὸν συνάνθρωπό του μακριὰ 
ἀπὸ τὸν Θεό. 

Ἀπὸ αὐτὸ τὸ δράμα οὔτε τὸ facebook οὔτε ἄλλη «σε-
λίδα» κοινωνικῆς δικτύωσης θὰ μπορέσει ποτὲ νὰ λυ-
τρώσει τὸν ἄνθρωπο. Ὅσες εὐκολίες καὶ δυνατότητες 
καὶ ἂν τοῦ παράσχει. Καὶ σὲ ὅσες μεριὲς τοῦ πλανήτη 
μας κι ἂν ἐξαπλωθεῖ. Ὅλα αὐτὰ τὸ μόνο ποὺ προσφέ-
ρουν εἶναι νὰ ἀνακυκλώνουν τραγικὰ τὴν ἀνθρώπινη 
μοναξιά. Τὴ μοναξιὰ τοῦ ἀνθρώπου ποὺ ψάχνει ἀπε-
γνωσμένα κάποιον νὰ τὸν ἐμπιστευθεῖ, νὰ τοῦ ἀνοι-
χθεῖ, νὰ ἀκουμπήσει σ’ αὐτόν. Ψάχνει ὅμως μέσα σ’ 
ἕνα δίκτυο στὸ ὁποῖο ἐν πολλοῖς ὅλοι αὐτὸ ψάχνουν· 
γι’ αὐτὸ καὶ δὲν συναντῶνται πραγματικά. Γιατὶ ἀλη-
θινὴ ἀνθρώπινη προσωπικὴ σχέση μεταξύ μας μόνο 
ὁ Θεὸς μπορεῖ νὰ δημιουργήσει, νὰ συντηρήσει, νὰ 
βαθύνει, νὰ ἐπεκτείνει.

Ὁ Θεὸς ποὺ μᾶς μαθαίνει ν’ ἀγαπᾶμε τὸν ἄλλο πα-
ρὰ τὰ ἐλαττώματά του καὶ μὲ τὰ ἐλαττώματα καὶ τὶς 
ἀδυναμίες του. 

Αὐτὸς ὁ Ὁποῖος διὰ τοῦ παραδείγματός Του μᾶς ἔ    -
μαθε νὰ συγχωροῦμε καὶ νὰ συν-χωροῦμε μὲ τὸν ἄλ-
λο, ὅσο διαφορετικὸς κι ἂν εἶναι μὲ μᾶς καὶ ὅσο ἐπιθε-
τικὸς καὶ ἐχθρικὸς πρὸς ἐμᾶς.

Αὐτὸς ὁ Ὁποῖος μᾶς διδάσκει ἐμπράκτως τὴν ταπεί-
νωση καὶ τὴν ἔξοδό μας άπὸ τὸν ἐγκλεισμὸ στὸ ἐγώ 
μας.

Τί τραγικὸ ἀλήθεια νὰ ψάχνουμε φίλους,  ὁμοϊδεάτες, 
συνομιλητὲς καὶ θαυμαστὲς σ’ ὅλο τὸν κόσμο καὶ νὰ 
μὴν μποροῦμε νὰ μιλήσουμε στὸν πατέρα μας, στὴ 
μάνα μας, στὸν ἀδελφό μας στὸ ἴδιο σπίτι.

Ἂν δὲν μάθουμε ἐν Χριστῷ νὰ ἀγαπᾶμε, ἐν Χριστῷ 
νὰ συγχωροῦμε, ἐν Χριστῷ νὰ συμπονοῦμε, ἐν Χρι-
στῷ νὰ χαιρόμαστε καὶ ἐν Χριστῷ νὰ ἐπικοινωνοῦμε, 
μὴν περιμένουμε καμιὰ λύση καὶ καμιὰ κοινωνικὴ δι-
κτύωση ἀπὸ τὰ σύγχρονα ψηφιακὰ μέσα. Τὸ μόνο 
ποὺ θὰ καταφέρουμε εἶναι νὰ μπλεχτοῦμε στὰ δίχτυα 
τους καὶ μέσα σ’ αὐτὰ νὰ βιώνουμε πιὸ τραγικὰ τὴν 
ἀφόρητη μοναξιά μας.



Ο   ταν μᾶς εἰρωνεύονται οἱ ἄλλοι, ὄχι γιὰ 
λάθη ποὺ κάναμε, ἀλλὰ γιατὶ ἐκκλη-
σιαζόμαστε ἀνελλιπῶς, γιατὶ ἔχου-

με πολλὰ παιδιά, γιατὶ «πηγαίνουμε μὲ τὸ 
σταυρὸ στὸ χέρι», γιατὶ νηστεύουμε καὶ 
τὰ ὅμοια, δὲν ὑπάρχει λόγος νὰ λυπού-
μαστε. Συνήθως παίρνουμε στάση ἄμυ-
νας. Δὲν τοὺς ἀνεχόμαστε νὰ λένε σὲ βά-
ρος μας πικρόλογα. Ἡ ὑποτιμητική τους 
συμπεριφορὰ πρὸς ἐμᾶς πάρα πολὺ μᾶς 
στοιχίζει. Ἄλλα παθήματα τὰ ὑπομένου-
με εὐκολότερα, ἀλλὰ τὶς εἰρωνεῖες τοῦ κό-
σμου δὲν μποροῦμε νὰ τὶς ἀντέξουμε. 

Ἀλλὰ γιατί δυσκολευόμαστε νὰ ὑπο μεί-
νουμε τὶς εἰρωνεῖες τοῦ κόσμου; Διότι ἐ  -
ρεθίζουν τὸ πάθος τῆς φιλοδοξίας, τὸ πιὸ 
βαθύρριζο πάθος ποὺ φωλιάζει στὶς καρ-
διές μας. Θέλουμε νὰ  προστατεύσουμε 
τὴν τιμή μας. Κάνουμε ὅ,τι περνάει ἀπὸ τὸ 
χέρι μας γιὰ νὰ μὴν πέσει τὸ κύρος μας. 
Κάποιες φορὲς προχωροῦμε καὶ στὴν 
ἀντεπίθεση. Προσπαθοῦμε νὰ  βάλουμε 
στὴ θέση τους αὐτοὺς ποὺ μᾶς προσέ-
βαλαν. Ἀλλὰ μποροῦν νὰ θεωρηθοῦν 
νί κες οἱ θυμώδεις ἀντιδράσεις μας στὰ 
πικρόλο γα τῶν ἄλλων; Ὅταν ἀντιδροῦμε 
ἀπὸ ἐγωισμὸ ἢ ἀπὸ πληγωμένη φιλαρέ-
σκεια, δὲν εἴμαστε νικητές, ἀλλὰ ἡττημέ-
νοι. Πνευματικῶς ὠφελούμαστε περισ-
σότερο, ἂν μάθουμε νὰ ὑπομένουμε τὶς 
εἰρωνεῖες τοῦ κόσμου. Τότε ἀποκομίζου-
με μεγάλη ὠ  φέλεια. 

Πρωτίστως διότι ἐλευθερωνόμαστε ἀ    πὸ 
τὸ βασανιστικὸ πάθος τῆς φιλοδοξί  ας. Τὸ 
πάθος αὐτὸ θέλει νὰ ἀκούει συνεχῶς ἐ  -
παίνους. Ἀλλὰ οἱ ἔπαινοι δὲν τὸ θερα-
πεύουν. Ἀπεναντίας τὸ τρέφουν, μὲ ἀπο-
τέλεσμα νὰ  φουντώνει ἀκόμη περισσότε-
ρο. Ὁ ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κλίμακος ἀπὸ 
τὴν πλουσιότατη πείρα του μᾶς προτρέ-
πει νὰ δεχόμαστε μὲ εὐχαρίστηση τοὺς 
«καυτῆρες» τῶν ὀνειδι σμῶν ὡς φάρμακο 
καὶ γιατρικὸ γιὰ τὴν ἀσθένεια τῆς ψυχῆς 
μας. Διότι οἱ ὀνειδισμοὶ μᾶς ἐξαγνίζουν. 
Ὅσο καλὸ καὶ καρποφόρο καὶ παχὺ κι 
ἂν εἶναι τὸ ἔδαφος τῆς ψυχῆς, ὅταν τοῦ 
λείπει τὸ πότισμα μὲ τὸ νερὸ τῆς ἀτιμίας, 
θὰ χορταριάσει καὶ θὰ βλαστήσει ἀγκά-
θια ὑπερηφανείας, πορνείας καὶ ἀφοβί-
ας (Λόγος Δ΄ 24). Οἱ τιμὲς καὶ τὰ ἐγκώ-
μια αὐξάνουν τὴ χολὴ τῶν παθῶν (Λόγος 
Δ΄ 103). Ἀντὶ νὰ μᾶς κάνουν καλύτερους, 
μᾶς κάνουν χειρότερους. Ἐνῶ οἱ παρα-
τηρήσεις, οἱ ταπεινώσεις καὶ οἱ ἐξουθε-
νώσεις τῶν ἄλλων καθαρίζουν τὴν ψυχή 
μας ἀπὸ τὰ πάθη.

Ἐπίσης, ὅταν ὑπομένουμε τὶς εἰρωνεῖες 
τοῦ κόσμου, γινόμαστε μιμητὲς τοῦ Χρι-
στοῦ καὶ μαθητεύουμε στὸ Πάθος τοῦ Κυ-
ρίου μας. Ἐφόσον ὁ Χριστὸς ὀνειδίστηκε 
ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους, εἶναι ἀναμενόμε-
νο νὰ ὀνειδιζόμαστε κι ἐμεῖς. «Οἱ ὀνειδι-
σμοὶ τῶν ὀνειδιζόντων σε ἐπέπεσον ἐπ’ 
ἐμέ» (Ψαλμ. ξη΄ 10). Ἐφόσον ὁ Χριστὸς 

Ὅταν μᾶς εἰρωνεύονταιὍταν μᾶς εἰρωνεύονται
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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   

ΙSSN: 1106-3777

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

ΑΝΙΚδιώχθηκε ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους, εἶναι ἀναμενόμενο νὰ 
διωκόμαστε κι ἐμεῖς. «Εἰ ἐμὲ ἐδίωξαν, καὶ ὑμᾶς διώξου-
σι» (Ἰω. ιε΄ 20). 

Ἐφόσον ὁ Χριστὸς ὑβρίστηκε ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους, 
εἶναι ἀναμενόμενο νὰ ὑβριζόμαστε κι ἐμεῖς. Οἱ γλῶσσες 
τοῦ κόσμου δὲν θὰ σταματήσουν νὰ εἰρωνεύονται. 
Ἀλλὰ ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ τὰ εἰρωνικὰ σχόλιά τους δὲν 
λογίζονται ὡς ὕβρεις,  ἀλλ’  ὡς παράσημα. Στὴν ἀτελεύ-
τητη αἰωνιότητα δὲν θὰ μετρήσουν ὡς εἰρωνεῖες, ἀλλ’ 
ὡς διάσημα. Θὰ γίνουν ὁ φωτοστέφανος μὲ τὸν ὁποῖο 
θὰ στεφανώσει ὁ ἀγωνοθέτης Κύριος τοὺς ἀγωνιστὲς 
τοῦ καλοῦ ἀγώνα.

Ὁ ἅγιος Συμεὼν ὁ νέος θεολόγος προτρέπει νὰ τρέ-
χουμε στοὺς ὀνειδισμούς, ὅπως τρέχουν τὰ διψασμέ-
να ἐλάφια στὶς πηγὲς τῶν ὑδάτων. «Ἐφόσον γνωρίζε-
τε ὅτι ὁ Θεὸς τιμᾶ τοὺς δούλους Του ποὺ δέχονται ἀτι-
μώσεις καὶ τοὺς δοξάζει μέσα ἀπὸ τὶς ὕβρεις, νὰ τρέχε-
τε βιαστικὰ μέσῳ ὅλων αὐτῶν πρὸς τὴν ἀθάνατη πηγὴ 
σὰν διψασμένα ἐλάφια». 

Εἶναι δεῖγμα μεγάλης ἀρετῆς νὰ ὑπομένει ὁ χριστιανὸς 
ὑβριστικοὺς λόγους χωρὶς νὰ λυπᾶται. «Τοῦτο (ἐστί) 
δεῖγμα μεγίστης ἀρετῆς, τὸ φέρειν ὕβριν ἀλύπως», πα-
ρατηρεῖ ὁ ἑρμηνευτὴς Ὀλυμπιόδωρος. Καὶ ἀναφέρει 
ὡς παράδειγμα τὸν πολύαθλο Ἰώβ, ὁ ὁποῖος ὑπέμει-
νε  ἁλυσίδα ταπεινώσεων. Ἀπὸ τὴ μιὰ στιγμὴ στὴν ἄλλη 
ἔχασε τὴν περιουσία του, τὸ σπίτι του, τὰ παιδιά του, 
γέμισε μὲ πληγὲς καὶ ζοῦσε στὴν κοπριά, ἀκούγοντας 
πικροὺς λόγους ἀκόμη κι ἀπὸ τὴ σύζυγο κι ἀπὸ τοὺς 
φίλους του. Ἀλλὰ ὑπέμεινε τοὺς ὀνειδισμοὺς καὶ μνημο-
νεύεται ὡς τύπος Χριστοῦ. 

Ἡ θεοπρεπὴς ἀντιμετώπιση τῶν ὀνειδισμῶν ἀποτε-
λεῖ κριτήριο γνησιότητος τῶν χριστιανῶν. Ὅσοι ὑπομέ-
νουν ὀνειδισμοὺς γιὰ τὴ χριστιανική τους ἰδιότητα, εἶναι 
 πανευτυχεῖς καὶ μακάριοι. «Εἰ ὀνειδίζεσθε ἐν ὀνόματι 
Χριστοῦ, μακάριοι» (Α΄ Πέτρ. δ΄ 14). Μὴ λησμονοῦμε 
τὸν μακαρισμὸ τοῦ Κυρίου μας: «Μακάριοι εἶστε ἐσεῖς οἱ 
μαθητές μου, ὅταν σᾶς χλευάσουν οἱ ἄνθρωποι καὶ σᾶς 
καταδιώξουν καὶ ἐξαιτίας μου ποῦν κάθε εἴδους ψεύ-
τικες κακολογίες καὶ κατηγορίες ἐναντίον σας» (Ματθ. 
ε΄ 11). Ὅπως ὁ θεῖος Λυτρωτὴς βάσταξε τὸν ἐπονείδι-
στο σταυρό Του, ἔτσι κι ἐμεῖς νὰ σηκώνουμε τὸν δικό 
μας σταυρό, «τὸν ὀνειδισμὸν αὐτοῦ φέρον τες» (Ἑβρ. 
ιγ΄ 13). Νὰ εἴμαστε ἕτοιμοι νὰ ὑβρισθοῦμε καὶ νὰ περι-
φρονηθοῦμε γι’ Αὐτόν, ὅπως ὑβρίστηκε καὶ περιφρονή-
θηκε Ἐκεῖνος. 


