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Ε
ἶναι χρόνια τώρα ποὺ παρακολου-
θοῦμε ἐπιδεινούμενη δραματικὰ τὴν 
κατάσταση τοῦ κόσμου. Τὴν πα ρα-

κολουθοῦμε μὲ κομμένη τὴν ἀναπνοή.
Τὰ αἰσθήματα ἀλληλοδιάδοχα, συ χνὰ 

ἀντικρουόμενα. Ἀπὸ τὸν ἐνθουσιασμὸ 
στὸ φόβο καὶ τὴν ἀπογοήτευση. Ἀπὸ τὴν 
ἀγωνία στὴν ἔκπληξη. Ἀπὸ τὴν ἐλπίδα 
στὴν ἀπελπισία.

Ὁ κόσμος καταρρέει. Παλαιότερα, μέ χρι
πρὶν λίγες δεκαετίες, μὲ βραδύτερο ρυ-
θμό. Τὶς τελευταῖες αὐτὲς δεκαετίες μὲ ὁ  -
λοένα καὶ περισσότερο αὐξανόμενη ταχύ-
τητα. Σήμερα πιὰ μὲ φρενήρεις ρυθμοὺς 
καὶ πάταγο· ἔτσι ὅπως κατεδαφίζον ται 
ὁλόκληροι οὐρανοξύστες μὲ πυροδοτού-
μενα ἐκρηκτικὰ σὲ μιὰ μόνο στιγμή.

Αὐτὴ τὴν παταγώδη κατάρρευση παρα-
κολουθοῦμε τώρα. Δὲν τὴν παρακολου-

θοῦμε ἁπλῶς· τὴν ὑφιστάμεθα. Εἴμαστε 
καὶ ἐμεῖς μέρος τοῦ καταρρέοντος κό-
σμου. Καταρρέει ὁ κόσμος μας, καταρρέ-
ει ἡ πατρίδα μας, καταρρέει ἡ κοινωνία 
γύρω μας, καταρρέει ἡ οἰκογένεια, παρα-
σύρονται καὶ χάνονται τὰ παιδιά μας.

Ἡ κατάρρευση συντελεῖται κυρίως σὲ 
θεσμικὸ ἐπίπεδο. Ἀλλάζουν οἱ  νόμοι. Γιὰ 
πρώτη φορὰ στὴν παγκόσμια ἱστορία νο-
μιμοποιεῖται ἡ διαφθορὰ μὲ ταυτόχρονο 
συμβιβασμὸ τῆς  Ἐκκλησίας, ποὺ πιέζε-
ται ἀσφυκτικὰ ἀπὸ τοὺς πολιτικοὺς ἡγέ-
τες – καὶ κυρίως τὰ Μέσα Μα ζικῆς Ἐνημε-
ρώσεως – νὰ ὑποχωρεῖ καὶ νὰ προσαρ-
μόζεται στὴν ἀντιευαγγε λικὴ κοσμικὴ νο-
οτροπία. Αὐτὴ εἶναι ἡ τραγωδία!

Ὁ κόσμος καταρρέει... Παραδόσεις αἰ-
ώ νων καὶ χιλιετιῶν καταλύονται σὲ μιὰ 
στιγμὴ ἀπὸ ἐλάχιστους  ἀδιάφορους βου-

Καθὼς ὁ κόσμος καταρρέει...
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λευτὲς κάποιου θερινοῦ τμήματος τῆς βουλῆς, ἐξαπατημέ-
νους ὑ  πηρέτες τῶν νεοταξιτῶν ἀόρατων κυβερνητῶν τοῦ 
καταρρέοντος κόσμου.

Ὁ κόσμος καταρρέει παταγωδῶς... Γιατί; Ποιὸς τὸν σπρώ-
χνει μὲ μανία στὸ βάραθρο; Ποιοὶ εἶναι αὐτοὶ ποὺ σχεδιά-
ζουν τὴν κατεδάφισή του μέσα στὸ σκοτάδι; Γιατί τοὺς ἀφή-
νει ὁ Θεός; Εἶναι δυνατὸν νὰ περιέρχεται ὅλος ὁ κόσμος 
στὰ αἱμοβόρα δόντια τοῦ σατανᾶ; Ποῦ βρίσκεται ἡ ἀπάντη-
ση σὲ ὅλα αὐτὰ τὰ ἐπώδυνα καὶ βασανιστικὰ ἐρωτήματα;

Ἡ κατεδάφιση ἑνὸς μεγάλου κτιρίου μὲ ἔκρηξη εἶναι φαι-
νόμενο ἐντυπωσιακό. Ἀλλὰ δὲν εἶναι αὐτοσκοπός. Ἡ κατε-
δάφιση εἶναι πράξη δημιουργική. Στὴ θέση τοῦ κατεδαφι-
σμένου κτιρίου θὰ ἀνεγερθεῖ καινούργιο, λαμπρότερο.

Ἔτσι θὰ γίνει καὶ μὲ τὸν κόσμο. Ὁ παλιὸς καταρρέει μὲ πά-
ταγο. Ὁ Θεὸς ἀφήνει τὸν διάβολο νὰ  καταστρέφει. Τὸν ἀ  -
φήνει νὰ ὀργώνει μὲ  γιγαντιαῖο ἄροτρο ὅλα τὰ ἔθνη καὶ τοὺς 
λαούς. Τὸν ἀφήνει ὅμως γιατί; Ἡ ἀπάντηση εἶναι ἁπλή: Τὸν 
ἀφήνει νὰ καταστρέφει, γιὰ νὰ οἰκοδομήσει πάνω στὰ ἐρεί-
πια τὸν νέο Του κόσμο· τὸν κόσμο στὸν ὁποῖο τὸ Εὐαγ-
γέλιο θὰ ἐπικρατεῖ ἀπὸ τὸ ἕνα μέχρι τὸ ἄλλο ἄκρο τῆς γῆς 
καὶ τὸ φῶς τῆς Ὀρθοδοξίας θὰ φωτίζει ὅλα τὰ ἔθνη καὶ 
ὅλους τοὺς λαούς. Τὸ 20ὸ κεφάλαιο τοῦ ἱεροῦ βιβλίου τῆς 
 Ἀποκαλύψεως φωτίζει δυνατὰ αὐτὸ τὸ μυστήριο τῆς προ-
σωρινῆς κυριαρχίας τοῦ κακοῦ. Τὸ κακὸ προετοιμάζει τὸν 
θρίαμβο τοῦ Εὐαγγελίου, τὴν πνευματικὴ ἀνάσταση τοῦ 
νεκρωμένου ἀπὸ τὴν τωρινὴ πλήμμυρα τῆς ἁμαρτίας κό-
σμου.

Τώρα ὁ καθένας μπορεῖ νὰ  διακρίνει κα θαρότερα τὸ χρέ-
ος του: τὸ χρέος νὰ μένει ἀσυμβίβαστος καὶ τὸ χρέος νὰ 
 δίνει τὴ μαρτυρία του στὸν καταρρέοντα  κόσμο.

Νὰ μένει ἀσυμβίβαστος. Αὐτὸ εἶναι τὸ βα σικότερο. Τὴν 
ὥρα ποὺ ὅλοι πέφτουν καταγῆς προσκυνημένοι, αὐτὸς νὰ 
 μένει ὄρθιος καὶ ἀσυνθηκολόγητος. Νὰ μὴν πα ρασύρεται, 
νὰ μὴν ἐπηρεάζεται, νὰ μὴν κάνει συμβιβασμοὺς μὲ τὴ 
 συνείδησή του, ἀλλὰ νὰ μένει ἀκέραιος, πιστός,  πολεμιστὴς 
πάνω στὶς ἐπάλξεις τῆς Παραδόσεως!

Καὶ ταυτόχρονα νὰ δίνει τὴ μαρτυρία του. Μαρτυρία πί-
στεως καὶ ζωῆς. Μαρτυρία ὅτι ὁ Χριστὸς εἶναι ἡ μόνη ἀλή-
θεια, τὸ μοναδικὸ φῶς τοῦ κόσμου. Μαρτυρία ὅτι μόνο μέσα 
στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ὑπάρχει ἡ σωτηρία. Ὅτι μόνο σ᾿ 
αὐτὴν βρίσκει ὁ ἄνθρωπος νόημα, τὴ χαρά, τὴν εὐτυχία. 
Καὶ ὅτι μόνο μέσα ἀπὸ αὐτὴν πορεύεται πρὸς τὴν αἰώνια 
χαρὰ καὶ δόξα τῆς εὐλογημένης Βασιλείας τοῦ Πατρὸς καὶ 
τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

Τὸ ἱερὸ Ψαλτήριο, τὸ θεό-
πνευ   στο αὐτὸ βιβλίο τῆς Παλαι-
ᾶς Διαθήκης, εἶναι τὸ πιὸ ὑπέρ  -
οχο βιβλίο προσευ χῶν τῆς Ἐκ -
    κλησίας μας. Χρησιμοποιεῖται 
σὲ ὅλες τὶς ἱερὲς Ἀκολου θίες. Τὸ 
ἀγάπησαν καὶ μὲ αὐτὸ προσευ-
χήθηκαν ὅλοι οἱ Ἅγιοι, οἱ ἥρω-
ες τῆς πίστεώς μας. Πότισαν μὲ 
αὐτὸ τὴ ζωή τους.

Μιὰ κραυγὴ καὶ θερμὴ προσ-
ευχὴ εἶναι. Ἕνας ὕμνος τοῦ με-
γαλείου τοῦ Θεοῦ. Ἡ ἱστορία ὅ  -
λου τοῦ κόσμου. Ἡ ἱστορία τῶν 
ἔργων τοῦ Θεοῦ. Ἡ δική σου 
ἱστορία, ἡ δική σου φωνή, τὸ δά-
κρυ, ὁ στεναγμός σου. Τὸ ἱερὸ 
Ψαλτήριο τώ ρα σὲ νέα ἔκδοση, 
μὲ  ἑρμηνεία στὴ δημοτικὴ γλώσ-
σα, γιὰ νὰ εἶναι εὔχρηστο ἀπὸ 
ὅλους τοὺς  πιστούς.

Σελίδες 677. Τιμᾶται 10 €.
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E 
ἶπεν ὁ Κύριος τὴν παραβολὴν ταύτην· ἄνθρωπός τις εἶχε δύο υἱούς. καὶ 
εἶπεν ὁ νεώτερος αὐτῶν τῷ πατρί· πάτερ, δός μοι τὸ ἐπιβάλλον μέρος 
τῆς οὐσίας. καὶ διεῖλεν αὐτοῖς τὸν βίον. καὶ μετ᾿ οὐ πολλὰς ἡμέρας

συναγαγὼν ἅπαντα ὁ νεώτερος υἱὸς ἀπεδήμησεν εἰς χώραν μακράν, καὶ 
ἐκεῖ διεσκόρπισε τὴν οὐσίαν αὐτοῦ ζῶν ἀσώτως. δαπανήσαντος δὲ αὐτοῦ 
πάντα ἐγένετο λιμὸς ἰσχυρὸς κατὰ τὴν χώραν ἐκείνην, καὶ αὐτὸς ἤρξατο 
ὑστερεῖσθαι. καὶ πορευθεὶς ἐκολλήθη ἑνὶ τῶν πολιτῶν τῆς χώρας ἐκείνης, 
καὶ ἔπεμψεν αὐτὸν εἰς τοὺς ἀγροὺς αὐτοῦ βόσκειν χοίρους. καὶ ἐπεθύμει 
γεμίσαι τὴν κοιλίαν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν κερατίων ὧν ἤσθιον οἱ χοῖροι, καὶ οὐδεὶς 
ἐδίδου αὐτῷ. εἰς ἑαυτὸν δὲ ἐλθὼν εἶπε· πόσοι μίσθιοι τοῦ πατρός μου πε-
ρισσεύουσιν ἄρτων, ἐγὼ δὲ λιμῷ ἀπόλλυμαι! ἀναστὰς πορεύσομαι πρὸς τὸν 
πατέρα μου καὶ ἐρῶ αὐτῷ· πάτερ, ἥμαρτον εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ ἐνώπιόν 
σου· οὐκέτι εἰμὶ ἄξιος κληθῆναι υἱός σου· ποίησόν με ὡς ἕνα τῶν μισθίων 
σου. καὶ ἀναστὰς ἦλθε πρὸς τὸν πατέρα αὐτοῦ. ἔτι δὲ αὐτοῦ μακρὰν ἀπέ-
χοντος εἶδεν αὐτὸν ὁ πατὴρ αὐτοῦ καὶ ἐσπλαγχνίσθη, καὶ δραμὼν ἐ    πέπεσεν 
ἐπὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ καὶ κατεφίλησεν αὐτόν. εἶπε δὲ αὐτῷ ὁ υἱός· πάτερ, 
ἥμαρτον εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ ἐνώπιόν σου, καὶ οὐκέτι εἰμὶ ἄξιος κληθῆναι 
υἱός σου. εἶπε δὲ ὁ πατὴρ πρὸς τοὺς δούλους αὐτοῦ· ἐξενέγκατε τὴν στολὴν 
τὴν πρώτην καὶ ἐνδύσατε αὐτόν, καὶ δότε δακτύλιον εἰς τὴν χεῖρα αὐτοῦ καὶ 
ὑποδήματα εἰς τοὺς πόδας, καὶ ἐνέγκαντες τὸν μόσχον τὸν σιτευτὸν θύσα-
τε, καὶ φαγόντες εὐφρανθῶμεν, ὅτι οὗτος ὁ υἱός μου νεκρὸς ἦν καὶ ἀνέζη-
σε, καὶ ἀπολωλὼς ἦν καὶ εὑρέθη. καὶ ἤρξαντο εὐφραίνεσθαι. ῏Ην δὲ ὁ υἱὸς 
αὐτοῦ ὁ πρεσβύτερος ἐν ἀγρῷ· καὶ ὡς ἐρχόμενος ἤγγισε τῇ οἰκίᾳ, ἤκουσε 
συμφωνίας καὶ χορῶν, καὶ προσκαλεσάμενος ἕνα τῶν παίδων ἐπυνθάνετο 
τί εἴη ταῦτα. ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ ὅτι ὁ ἀδελφός σου ἥκει καὶ ἔθυσεν ὁ πατήρ 
σου τὸν μόσχον τὸν σιτευτόν, ὅτι ὑγιαίνοντα αὐτὸν ἀπέλαβεν. ὠργίσθη δὲ 
καὶ οὐκ ἤθελεν εἰσελθεῖν. ὁ οὖν πατὴρ αὐτοῦ ἐξελθὼν παρεκάλει αὐτόν. ὁ 
δὲ ἀποκριθεὶς εἶπε τῷ πατρί· ἰδοὺ τοσαῦτα ἔτη δουλεύω σοι καὶ οὐδέπο-
τε ἐντολήν σου παρῆλθον, καὶ ἐμοὶ οὐδέποτε ἔδωκας ἔριφον ἵνα μετὰ τῶν 
φίλων μου εὐφρανθῶ· ὅτε δὲ ὁ υἱός σου οὗτος, ὁ καταφαγών σου τὸν βίον 
μετὰ πορνῶν, ἦλθεν, ἔθυσας αὐτῷ τὸν μόσχον τὸν σιτευτόν. ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ· 
τέκνον, σὺ πάντοτε μετ᾿ ἐμοῦ εἶ, καὶ πάντα τὰ ἐμὰ σά ἐστιν· εὐφρανθῆναι δὲ 
καὶ χαρῆναι ἔδει, ὅτι ὁ ἀδελφός σου οὗτος νεκρὸς ἦν καὶ ἀνέζησε, καὶ ἀπο-
λωλὼς ἦν καὶ εὑρέθη.



1. �ὸ φοβερὸ δράμα
τῆς ἁμαρτίας

Ἡ παραβολὴ τοῦ Ἀσώτου ποὺ ἀναγι-
νώσκεται σήμερα, μᾶς εἶναι πολὺ γνω-
στή, διότι ὄχι μόνο τὴν ἀκοῦμε κάθε χρό-
νο τέτοια μέρα, ἀλλὰ κυρίως διότι ἡ ἱστο-
ρία ποὺ περιγράφει ἀποτελεῖ τὴν προ-
σωπικὴ ἱστορία τοῦ καθενός μας: τὸ 
δράμα τοῦ ἀνθρωπίνου γένους ποὺ ξε-
κινᾶ ἀπὸ τὴ μέρα τῆς πτώσεώς του. 

Τί μᾶς λέει αὐτὴ ἡ Παραβολή;... Ζοῦ σε 
κάποτε ἕνας πατέρας ποὺ εἶχε δύο  γιούς. 
Μιὰ μέρα, ὁ νεότερος γιὸς  ζήτησε ἀπὸ 
τὸν πατέρα του τὸ μερίδιο τῆς πατρικῆς 
περιουσίας ποὺ νόμιζε ὅτι τοῦ ἀνήκει. 
Μόλις τὸ πῆρε,  σηκώθηκε κι ἔ  φυγε ἀπὸ 
τὸ σπίτι γιὰ νὰ ζήσει σὲ ἄλλη χώρα μα-
κριά. Ἐκεῖ σπατάλησε ὅλη του τὴν περι-
ουσία «ζῶν ἀσώτως», κάνοντας δηλαδὴ 
ζωὴ ἄσωτη καὶ  ἀκόλαστη. Κι ἐνῶ ὁ ἴδιος 
εἶχε φτάσει στὴν ἔσχατη φτώχεια, συνέ-
βη τὸν ἴδιο καιρὸ νὰ πέσει πείνα σὲ ὅλη 
τὴ χώρα ἐκείνη. Ἡ κατάστασή του ἦταν 
οἰκτρή, ἀλλὰ κανεὶς δὲν τὸν λυπόταν γιὰ 
νὰ τὸν βοηθήσει. Μόνο ἕνας δέχθηκε νὰ 
τὸν κρατήσει ὡς χοιροβοσκό, ἀλλὰ μὲ 
συνθῆκες ἐξευτελιστικές: δὲν τοῦ ἐπέτρε-
πε νὰ τρώει οὔτε κὰν ἀπὸ τὰ ξυλοκέρα-
τα τῶν χοίρων. 

Ποῦ κατάντησε ὁ ἐπαναστάτης νέος! 
Ἀπὸ τὸν πλοῦτο στὴ φτώχεια, ἀπὸ τὴ 
φτώχεια στὴν πείνα, ἀπὸ τὴν πείνα στὴ 

δουλεία... Ἔφυγε γιὰ νὰ ζήσει ἐλεύθε-
ρος καὶ κατάντησε δοῦλος. Ἄφησε τὴν 
ἀτμόσφαιρα τῆς ἀγάπης τοῦ πατρικοῦ 
σπιτιοῦ, γιατὶ πίστευε ὅτι αὐτὴ τὸν ἔπνι-
γε· ὡστόσο στὴ μακρινὴ χώρα ποὺ κα-
τέφυγε, πουθενὰ δὲν βρῆκε ἀληθινὴ 
ἀγάπη. Κανεὶς δὲν  ἐνδιαφέρθηκε νὰ τὸν 
βοηθήσει, ὅταν τὸν εἶδαν νὰ ὑποφέρει 
καὶ νὰ ἀργοπεθαίνει ἀπὸ τὴν πείνα καὶ 
τὶς στερήσεις. Ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ διέρ-
ρηξε τὴ σχέση καὶ τὴν ἐπικοινωνία μὲ τὸν 
πατέρα του, ἔμεινε μόνος καὶ ἀβοήθητος. 

Αὐτὴ εἶναι ἡ περιπέτεια κάθε ἀνθρώ-
που ὁ ὁποῖος ἀπομακρύνεται ἀπὸ τὸν 
Θεὸ καὶ περιπλανιέται στὴ χώρα τῆς 
ἁμαρτίας. Κι ἐμεῖς κάθε φορὰ ποὺ ἁμαρ-
τάνουμε οὐσιαστικὰ ἐπαναστατοῦμε ἔν-
αντι τοῦ Θεοῦ, προδίδουμε τὴν ἀγάπη 
Του καὶ χωριζόμαστε ἀπ’ Αὐτόν. Κι ὅσο 
ἐμμένουμε στὴν κατάσταση τῆς ἁμαρτί-
ας, αὐτὴ μᾶς γίνεται συνήθεια καὶ κατό-
πιν πάθος, τὸ ὁποῖο μᾶς ὑποδουλώνει. 

Τί φοβερὴ ποὺ εἶναι ἡ ἁμαρτία! Σὲ ὁδη-
γεῖ στὴ στέρηση καὶ στὴν ἐξαθλίωση, στὴ 
φοβερὴ μοναξιὰ καὶ ἐγκατάλειψη· καί, τέ-
λος, στὸν αἰώνιο θάνατο. Γι’ αὐτὸ κι εἶναι 
ἐπείγουσα ἀνάγκη νὰ μετανοοῦμε καὶ νὰ 
ἀγωνιζόμαστε νὰ κόβουμε τὰ δεσμὰ τῶν 
ἁμαρτωλῶν παθῶν μας. Νὰ ποθοῦμε 
τὴν ἐπανασύνδεση μὲ τὸ πατρικὸ σπίτι. 
Τὴ ζωὴ κοντὰ στὸ Θεὸ Πατέρα μας.

2. � στοργικὸς πατέρας
Ἔτσι ἔκανε ὁ «νεώτερος υἱός», ὁ ὁ  -

ποῖ  ος, μόλις συνειδητοποίησε τὴν  ἄ    θλια 
κατάστασή του, πῆρε τὴν  ἀπόφαση τῆς 
ἐπιστροφῆς: Θὰ σηκωθῶ καὶ θὰ πάω 
στὸν πατέρα μου καὶ θὰ τοῦ πῶ· «πά-
τερ, ἥμαρτον εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ ἐνώπι-
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όν σου»· δὲν εἶμαι πλέον ἄξιος νὰ ὀνο-
μάζομαι γιός σου. Τουλάχιστον κάνε με 
σὰν ἕναν ἀπὸ τοὺς μισθωτοὺς ὑπη-
ρέτες σου.  

Καὶ ἡ σωτήρια ἀπόφαση 
ἔγινε πράξη. Ὁ ἄσωτος 
πῆρε τὸν δρόμο τῆς 
ἐπιστροφῆς. Ὅμως, 
ἐνῶ βρισκόταν ἀκό-
μη μακριά, ὁ πατέ-
ρας του – ὁ ὁποῖος 
περίμενε τόσο καιρὸ 
αὐτὴ τὴν ὥρα!... – τὸν 
εἶδε κι ἔτρεξε νὰ τὸν 
προ ϋπαντήσει. Τὸν ἔσφι-
ξε στὴν ἀγκαλιά του καὶ τὸν 
κα ταφιλοῦσε μὲ στοργή... 

Συγκλονισμένος ὁ γιὸς ἄρχισε τὴν ἐξο-
μολόγησή του: Πατέρα, ἁμάρτησα στὸν 
οὐρανὸ καὶ σὲ σένα καὶ δὲν εἶμαι πλέον 
ἄξιος νὰ ὀνομάζομαι γιός σου! Τὸν δι-
έκοψε ὅμως ἡ φωνὴ τοῦ πατέρα, ποὺ 
ἔδωσε ἀμέσως ἐντολὴ στοὺς δούλους: 
Βγάλτε ἔξω τὴν πιὸ καλὴ φορεσιὰ ἀπ’ 
ὅσες ἔχουμε, αὐτὴν ποὺ φοροῦσε ὁ γιός 
μου πρὶν φύγει. Ντύστε τον καὶ δῶστε 
του δαχτυλίδι νὰ τὸ φοράει στὸ χέρι του, 
καὶ ὑποδήματα στὰ πόδια του, ὅπως φο-
ροῦν οἱ κύριοι καὶ οἱ ἐλεύθεροι. Καὶ φέρ-
τε καὶ  σφάξτε «τὸν μόσχον τὸν σιτευ-
τόν», ἐκεῖνο ἀπὸ τὰ μοσχάρια ποὺ τρέ-
φουμε ξεχωριστὰ γιὰ κάποια ἐξαι ρε τικὴ 
περίσταση. Θὰ φᾶμε, θὰ χαροῦμε καὶ 
θὰ  πανηγυρίσουμε, διότι «ὁ υἱός μου νε -
κρὸς ἦν καὶ ἀνέζησε, καὶ ἀ  πολωλὼς ἦν 
καὶ εὑρέθη»· μέχρι πρὶν ἀπὸ λίγο ὁ γιός 
μου αὐτὸς ἦταν νεκρός, καὶ ἀναστήθηκε· 
ἦταν χαμένος, καὶ βρέθηκε. Κι ἔτσι ἄρχι-
σε τὸ πανηγύρι. 

Τὴν ἴδια ὥρα γύρισε κι ὁ μεγαλύτε-
ρος γιὸς ὁ ὁποῖος ἔλειπε στὰ χωράφια. 
Αὐτός, ὅταν ἔμαθε τὰ νέα γιὰ τὸν μικρό-
τερο ἀδελφό του καὶ τὸν τρόπο μὲ τὸν 
ὁποῖο τὸν ὑποδέχθηκε ὁ πατέρας, θύ-

μωσε πολὺ καὶ δὲν ἤθελε νὰ μπεῖ στὸ 
σπίτι. Ἀλλὰ ὁ πατέρας δὲν ἔμεινε ἀδιά-

φορος. Βγῆκε ἔξω κι ἄρχισε νὰ τὸν 
παρακαλεῖ νὰ μὴ μείνει ἀμέτο-

χος στὴ χαρὰ τῆς ἐπιστρο-
φῆς τοῦ ἀσώτου ἀδελ-

φοῦ του.  
Εἶναι πράγματι ἀξιο-

θαύμαστη ἡ σοφὴ καὶ 
διακριτικὴ παρουσία 
τοῦ στοργικοῦ πατέ-
ρα τῆς Παραβολῆς. Ὁ 
 τρόπος ποὺ χρησιμο-

ποιεῖ γιὰ νὰ παιδαγωγεῖ 
τοὺς γιούς του εἶναι ὁ ἴ  διος 

τρόπος μὲ τὸν ὁποῖο ἐνεργεῖ 
ὁ Θεὸς Πατέρας στὴ ζωή μας: ἀ  -

πέραντη ἀγάπη καὶ σεβασμὸς στὴν ἐλευ-
θερία μας. Ὁ πανάγαθος Θεὸς ἀφήνει νὰ 
μᾶς διδάξει ἡ πείρα ὅ,τι δὲν μποροῦμε 
νὰ καταλάβουμε μόνοι μας. Ἀκόμη κι ἂν 
φεύγουμε ἀπὸ κοντά Του, Ἐκεῖνος δὲν 
παύει νὰ μᾶς περιμένει. Ἡ ἀγκαλιά Του 
εἶναι πάντοτε ἕτοιμη νὰ ὑποδεχθεῖ τὴν 
ἐπιστροφὴ κάθε ἁμαρτωλοῦ. Τὴ μετά-
νοια ὅλων τῶν ἀνθρώπων: καὶ αὐτῶν 
ποὺ λιμοκτονοῦν στὶς χῶρες τῆς ἁμαρτί-
ας, καὶ αὐτῶν ποὺ βασανίζον ται ἀπὸ τὴν 
ἐγωιστική τους αὐτάρκεια μέσα στὸ ἴδιο 
τὸ σπίτι τοῦ Θεοῦ. Πόση ἐλπίδα μᾶς δί-
νει αὐτὴ ἡ αἴσθηση τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ 
Πατέρα!

Ἂς γυρίσουμε λοιπὸν κοντά Του. Εἴ-
μαστε παιδιά Του καὶ ἔχει φυλάξει γιὰ 
τὸν καθένα μας τὰ δῶρα τῆς υἱοθεσίας. 
Γιὰ ὅλους ἔχει σφαγεῖ «ὁ μόσχος ὁ σιτευ-
τός», ὁ Κύριος  Ἰησοῦς Χριστός.  Ἡ ἐπι-
στροφή μας καὶ ἡ ἐπιστροφὴ κάθε ἀδελ-
φοῦ μας στὸ σπίτι τοῦ Θεοῦ Πατέρα εἶναι 
ἀφορμὴ γιὰ ἕνα ξεχωριστὸ πανηγύρι καὶ 
ἐδῶ στὴ γῆ ἀλλὰ καὶ στὸν οὐρανό· ἕνα 
πανηγύρι ποὺ σὰν αὐτὸ μακάρι ὅλοι ν’ 
ἀξιωθοῦμε νὰ ζήσουμε στὴν ἐπουράνια 
Βασιλεία Του.



Ο πρεσβύτης Συμεὼν, συνεχίζοντας 
τὸν λόγο του πρὸς τὴν Παναγία μη-
τέρα τοῦ θείου Βρέφους, πρόσθεσε: 

«Καὶ σοῦ δὲ αὐτῆς τὴν ψυχὴν διελεύσε-
ται ρομφαία, ὅπως ἂν ἀποκαλυφθῶσιν 
ἐκ πολλῶν καρδιῶν διαλογισμοί» (Λουκ. 
β΄ 35). Δηλαδή· λόγῳ τῆς ἀντιλογίας ποὺ 
θὰ ὑπάρχει σχετικὰ μὲ τὸ πρόσωπο τοῦ 
Βρέφους, ἐπειδὴ εἶσαι μητέρα Του, θὰ 
διαπεράσει τὴν καρδιά σου μεγάλο καὶ 
ὀδυνηρὸ μαχαίρι θλίψεως καὶ ὀδύνης, 
ὅταν θὰ Τὸν δεῖς νὰ σταυρώνεται. Ἔτσι ἡ 
πτώση καὶ ἡ ἀνάσταση πολλῶν, καθὼς 
καὶ ἡ ἀντιλογία γύρω ἀπὸ τὸ θαῦμα 
αὐ τό, θὰ γίνονται γιὰ νὰ ξεσκεπασθοῦν 
οἱ διαλογισμοὶ καὶ οἱ διαθέσεις πολλῶν 
καρδιῶν ποὺ ἔμεναν ἕως τώρα ἀπόκρυ-
φες, καὶ θὰ φανερωθοῦν μὲ τὴν ἀπόρρι-
ψη ἢ ἀποδοχή τους τοῦ Μεσσία.

Στὴν προφητεία αὐτὴ τοῦ Συμεὼν δό -
  θηκαν διάφορες ἑρμηνεῖες. Ὅμως ἡ μό  -
νη ὀρθὴ εἶναι αὐτὴ ποὺ δίνει ὁ  ἑρμηνευ-
 τὴς Εὐ  θύμιος Ζιγαβηνός, ὁ ὁποῖος γρά -
φει:  «Ρομφαίαν  ὠνόμασε τὴν  τμητι κω τά-
την (κατεξοχὴν κοφτερή) καὶ ὀξεῖαν  ὀδύ -
νην» ἡ ὁποία διεπέρασε «τὴν καρδίαν 
τῆς  Θεομήτορος», ὅταν «ὁ Υἱὸς αὐτῆς 
 προσηλώθη» στὸ Σταυρό. Διότι ὁ Συ-
μεὼν γιὰ τὸν πόνο καὶ τὴ θλίψη αὐτὴ 
προφήτευσε τώρα1. Ἤ, ὅπως ἑρμηνεύει 
ὁ ἅγιος Κύριλλος Ἀ  λε ξανδρείας, ὁ δίκαι-
ος Συμεὼν τὰ εἶπε αὐ   τά, διότι ἦταν σὰν 
νὰ  κατασφαζόταν κα τὰ κάποιον τρόπο 
μὲ ξίφος ἡ ἁγία Παρ θένος βλέποντας 
νὰ σταυρώνεται Ἐ   κεῖνος ποὺ γεννήθηκε 
«κατὰ τὴν  σάρκα» ἀπὸ αὐτήν2.

Ὁ Θεοφύλακτος Ἀχρίδος  παρατηρεῖ ὅτι 
«ρομφαία» ἦταν ἡ θλίψη ποὺ  δοκίμασε 

ἡ Παρθένος γιὰ τὸ σταυρικὸ Πάθος τοῦ 
Κυρίου. Ἴσως ὅμως  «ρομφαίαν λέγει καὶ 
τὸν σκανδαλισμὸν» ποὺ δοκίμασε ἡ Παρ-
θένος βλέποντας «τὸν Κύριον σταυρού-
μενον». Διότι ἴσως νὰ  ὑπονοοῦσε: «Πῶς 
ὁ τεχθεὶς ἀσπόρως, ὁ θαύματα ποιήσας, 
ὁ νεκροὺς ἀναστήσας,  ἐσταυρώθη καὶ 
ἐνεκρώθη καὶ ἐνεπτύσθη;»3

Πάντως ἡ προφητεία τοῦ Συμεὼν ἐπα-
ληθεύθηκε. Ἡ καρδία τῆς Πάναγνης Κό-
ρης τῆς Ναζαρέτ, τῆς Θεοτόκου  Μαρίας, 
πληγώθηκε βαθύτατα βλέποντας ἐκεί-
νους ποὺ εὐεργέτησε ὁ Υἱός της νὰ Τὸν 
ἀπορρίπτουν, νὰ Τὸν χλευάζουν καὶ νὰ 
Τὸν σταυρώνουν! Κυριολεκτικὰ «ὀδυνη-
ρὸ μαχαίρι θλίψεως καὶ ὀδύνης» διεπέ-
ρασε τὰ σωθικά της. Ἀλλὰ ὁ σταυρικὸς 
θάνατος τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ φανέρω-
σε καὶ τοὺς διαλογισμοὺς πολλῶν, ὅπως 
ἀκριβῶς προφήτευσε ὁ θεοδόχος Συμε-
ών. «Ὁ Πέτρος ἀπεκαλύφθη ἀρνησάμε-
νος, ἀλλ’ ἐδείχθη ἡ ἰσχὺς τοῦ Θεοῦ», ὁ 
Ὁποῖος τὸν προσέλαβε διὰ τῆς μετανοί-
ας. «Ἀπεκαλύφθησαν ἐκ πολλῶν καρ-
διῶν διαλογισμοὶ» μὲ τὸ νὰ φανερωθεῖ ὁ 
προδότης Ἰούδας, μὲ τὸ νὰ φανερωθοῦν 
ὅσοι Τὸν ἀγαποῦν, ὅπως ἦταν ὁ Ἰωσὴφ 
ὁ ἀπὸ Ἀριμαθαίας, ποὺ πῆγε καὶ ζήτησε 
τὸ σῶμα τοῦ σταυρωμένου Ἰησοῦ ἀπὸ 
τὸν Πιλάτο· ὅπως ἦσαν οἱ γυναῖκες ποὺ 
ἔμειναν καὶ παρακολουθοῦσαν τὰ ὅσα 
γίνονταν κατὰ τὴ Σταύρωση4. Ἀλλὰ καὶ 
ὅπως φανέρωσε ἡ διαφορετικὴ στάση 
ποὺ κράτησαν ἀπέναντι τοῦ ἐσταυρωμέ-
νου Κυρίου οἱ δύο ληστές. Ὅπως ἐπίσης 
καὶ ἡ ὁμολογία τοῦ Ρωμαίου ἑκατοντάρ-
χου, ὅτι Αὐτὸς ποὺ σταυρώθηκε ἦταν 
«ἀληθῶς Θεοῦ υἱός» (Ματθ. κζ΄ [27] 54). 



Ὅλα αὐτὰ ἦσαν μερικὲς ἀπὸ τὶς ἐκπλη-
ρώσεις τῆς προφητείας τοῦ δικαίου Συ-
μεών. Ὁ Ζιγαβηνὸς παρατηρεῖ ὅτι ἡ προ-
φητεία τοῦ Συμεὼν «ὅπως ἂν ἀποκα-
λυφθῶσιν ἐκ πολλῶν καρδιῶν διαλογι-
σμοί», ἐπαληθεύθηκε καὶ κατὰ τοῦτο: 
Πολλοὶ εἶχαν τὴν ὑποψία ὅτι ἡ Μαρία δὲν 
ἦταν μητέρα τοῦ Ἰησοῦ. Ἄλλοι πάλι ἔλε-
γαν «ὅτι ἄνθρωπος μόνον ἐστὶν ὁ Υἱὸς 
τῆς Μαρίας», ἄλλοι πάλι «ὑπώπτευον 
ὅτι Θεὸς μόνον ἐστί», καὶ αὐτὴ δὲν εἶναι 
μητέρα Του. Ὅταν ὅμως τὴν εἶδαν κατὰ 
τὴ Σταύρωση νὰ ὀδυνᾶται, νὰ ὀδύρεται 
καὶ νὰ νικᾶται λόγῳ τῆς ἀνθρωπίνης φύ-
σεώς της, «ἐπίστευσαν ὅτι μήτηρ αὐτοῦ 
ἐστι, καὶ ἀπεκάλυψαν, εἴτουν ἐξηγόρευ-
σαν (δηλαδὴ φανέρωσαν) τοὺς διαλο-
γισμοὺς τῶν καρδιῶν αὐτῶν, τοὺς τῆς 
ὑποψίας» (τοὺς διαλογισμοὺς τῆς ἀμφι-
βολίας καὶ δυσπιστίας τους)5.

Ὁ ἱερὸς εὐαγγελιστὴς Λουκᾶς κατα-
κλεί   ει τὴ συνάντηση τοῦ  πρεσβύτη καὶ
προφήτη Συμεὼν μὲ τὸ θεῖο  Βρέ  φος καὶ 
μὲ μιὰ ἄλλη συνάντηση: τὴ  συνάν  τηση μὲ
τὴ σεβάσμια  πρεσβύτιδα χήρα καὶ προ -
φήτιδα Ἄννα. Ὁ ἅγιος Ἀμ  βρόσιος, Ἐπί-
σκοπος Μεδιολάνων, πα  ρατηρεῖ: «Προ-
φήτευσε ὁ πρεσβύτης Συ  μεών, εἶχε προ-
φητεύσει ἡ  Παρθένος Μαρία, εἶχε προ-
φητεύσει ἡ ἔγγαμος  Ἐ   λι   σάβετ, ἔπρεπε νὰ 
προφητεύσει καὶ ἡ χή ρα Ἄννα, ὥστε νὰ 
μὴν παραλείπεται καμία κατάσταση τῆς 
ἀνθρώπινης ζωῆς καὶ κανένα φύλο»6.

Ὁ ἀκριβολόγος ἱστορικὸς  εὐαγγελιστὴς 
Λουκᾶς μᾶς δίνει καὶ ὅλα τὰ ἀπαραίτη-
τα στοιχεῖα ταυτότητος τῆς προφήτιδος 
αὐτῆς. Μᾶς λέγει ὅτι ὀνομάζεται Ἄννα καὶ 
ὅτι αὐτὴ ἦταν «προφῆτις», ὅπως ἦσαν 
ἡ Μαρία, ἡ ἀδελφὴ τοῦ Μωυσῆ (Ἐξ. ιε΄ 
[15] 20), ἡ Δεββώρα (Κριτ. δ΄ 4) καὶ ἡ 
Ὄλδα  (Δ΄ Βασ. κβ΄ [22] 14).  Ἀναφέρει δὲ 
τὸν πατέρα τῆς Ἄννας καὶ ὄχι τὸν σύζυ-
γό της. Λεγόταν Φανουὴλ καὶ ἦταν ἀπὸ 
τὴ φυλὴ τοῦ Ἀσήρ, τοῦ  ὄγδοου  παι διοῦ 
τοῦ Ἰακὼβ ἀπὸ τὴ Λεία. Ἔμεινε δὲ ἡ Ἄν-

να χήρα μετὰ ἀπὸ ἑπτὰ χρόνια συζυγι-
κοῦ βίου. Τώρα δὲ ἦταν χήρα ἡλικίας 
περίπου 84 ἐτῶν. Ἡ Ἄννα  ἀξιώθηκε νὰ 
ἔχει προφητικὸ χάρισμα, διότι δὲν ἀπο-
μακρυνόταν ἀπὸ τὸν ἱερὸ περίβολο τοῦ 
ναοῦ «νηστείαις καὶ δεήσεσι λατρεύου-
σα» νύχτα καὶ μέρα τὸν Θεό7. Ὥστε τὸ 
Ἅγιον Πνεῦμα δὲν ἐσκήνωσε τυχαῖα σ’ 
αὐτήν. Εἶχε ἤδη γίνει δοχεῖο χάριτος μὲ 
τὴν καθαρότητα, τὶς νηστεῖες, τὶς προσ-
ευχὲς καὶ τὴν ὅλη εὐσέβειά της. «Ἡ γη-
ραιά (λοιπόν) τῷ σώματι (Ἄννα), τῇ δὲ 
πίστει νεάζουσα»8, βλέποντας ἐκείνη τὴν 
ὥρα τὸ θεῖο Βρέφος, εὐχαριστοῦσε καὶ 
δοξολογοῦσε τὸν Θεὸ καὶ «ἐλάλει περὶ 
αὐτοῦ, ὅτι οὗτός ἐστιν ὁ λυτρωτής»9. Μι-
λοῦσε δὲ «κυρίως οὐχὶ κατ’ ἐκείνην τὴν 
περίστασιν, ἀλλ’ ἔπειτα συνεχῶς ἐλάλει» 
εὐαγγελιζομένη σὲ ὅλους ὅτι εἶδε τὸν Λυ-
τρωτή. Ἔτσι ἔγινε ἡ εὐαγγελίστρια ὄχι 
μόνο στὸν περίβολο τοῦ ναοῦ, ἀλλὰ καὶ 
ἐκτὸς αὐτοῦ. Μὲ ὅλα αὐτὰ ἡ γηραιὰ προ-
φήτιδα Ἄννα «παρέσχε ἐν προκειμένῳ 
τὴν συμβολήν της μετὰ τοῦ Συμεὼν εἰς 
τὸ νὰ συναποτελεσθῇ ἡ εὐλαβὴς ἁρμο-
νία τῶν ὕμνων, διὰ τῶν ὁποίων ἐδοξο-
λογήθη ἡ θεία ἀγαθότης»10.
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Τ ὸ ξάνοιγμα τῶν παιδιῶν μας στὴ 
ζωὴ μπορεῖ νὰ ἔχει κάποιες φορὲς 
στραβοπατήματα καὶ δυσκολίες, 

στὶς ὁποῖες ἔχουμε ἀναφερθεῖ στὰ προη-
γούμενα: ἐλεύθερες ἐπικοινωνίες, σύνα-
ψη δεσμῶν ποὺ δὲν προχωροῦν, σχέσεις 
πρόωρες καὶ παροδικές, ποὺ τελικὰ μπο-
ρεῖ νὰ ἀφήσουν πληγωμένες τὶς ψυχὲς μ’ 
ἕνα βαθὺ αἴσθημα ἀποτυχίας καὶ ἀπογο-
ητεύσεως.

Κάποτε σ’ ὅλα αὐτὰ ἔρχεται νὰ προσ-
τεθεῖ καὶ μιὰ ἀνεπιθύμητη ἐγκυμοσύνη. Τί 
γίνεται τότε; Δὲν τὸ περιμέναμε. Δὲν τὸ θέ-
λαμε. Δὲν μποροῦμε νὰ τὸ σηκώσουμε. 
Λοιπόν; Τί θὰ κάνουμε; Ἡ εὐθύνη εἶναι τε-
ράστια καὶ δυσανάλογη πρὸς τὶς ἀντοχές 
μας. Τὸ πρόβλημα φαίνεται ἄλυτο. Ἡ ἀνα-
κοίνωση τοῦ γεγονότος στοὺς συγγενεῖς 
ἀδύνατη. Βρισκόμαστε σὲ ἀδιέξοδο. Καὶ ἡ 
λύση φαίνεται πὼς εἶναι μία καὶ μοναδι-
κή: Διακοπὴ κυήσεως. Κανεὶς δὲν θὰ πά-
ρει εἴδηση. Κανένα φορτίο δὲν θὰ ἔχου-
με νὰ σηκώσουμε στὴ συνέχεια. Ὅλα θὰ 
τελειώσουν ἥσυχα. Ἕνα λάθος ἦταν. Θὰ 
συνεχίσουμε τὴ ζωή μας ἥσυχοι χωρὶς τὶς 
συνέπειές του.

Ἔτσι σκέπτονται συνήθως οἱ νέοι, γιατὶ 
αὐτὴ εἶναι ἡ νοοτροπία τοῦ κόσμου σήμε-
ρα.

Ἀλλὰ δὲν εἶναι ἔτσι.
«Κανεὶς δὲν θὰ πάρει εἴδηση». Θὰ τὸ 

γνωρίζει ὅμως ὁ Θεός.
«Κανένα φορτίο δὲν θὰ σηκώσουμε στὴ 

συνέχεια». Τὴν εὐθύνη γιὰ τὴν  ἀφαίρεση 
μιᾶς ζωῆς ποιὸς θὰ τὴ σηκώσει; Τὴ βαρύ-

τατη ἁμαρτία μας ποιὸς θὰ τὴν ξεπληρώ-
σει;

«Ὅλα θὰ τελειώσουν ἥσυχα». Ναί, ὅλοι 
μπορεῖ νὰ εἶναι ἥσυχοι ἐκτὸς ἀπὸ τὴ συν-
είδησή μας. Καὶ ποιὸς μπορεῖ νὰ τὴν ἀκού-
ει συνέχεια νὰ διαμαρτύρεται; Ποιὸς μπο-
ρεῖ νὰ ἀντέξει τοὺς δριμύτατους  ἐλέγχους 
της, τὰ ἀνελέητα κτυπήματά της;

Τὸ πράγμα δὲν εἶναι τόσο ἁπλὸ ὅσο νο-
μίζουμε.

Πῶς θὰ σταθοῦν οἱ γονεῖς μπροστὰ σ’ 
αὐτὸ τὸ μεγάλο πρόβλημα, ποὺ ἔγινε δυσ -
τυχῶς συχνὸ στὶς μέρες μας;

Εἶναι βασικὸ νὰ ποῦμε πρῶτα ὅτι οἱ γο-
νεῖς πρέπει νὰ ἐξασφαλίζουν καλὴ σχέ-
ση καὶ ἐπικοινωνία μὲ τὰ παιδιά. Ἀπὸ τὶς 
μικρὲς ἡλικίες τους νὰ κερδίζουν τὴν ἐμπι-
στοσύνη τους, ὥστε νὰ τοὺς δίνουν τὴν 
ἄνεση νὰ ἀνακοινώνουν τὶς δυσκολίες 
τους, νὰ λένε τὶς ἀπορίες τους, νὰ ὁμολο-
γοῦν τὰ σφάλματά τους, νὰ ζητοῦν βοή-
θεια καὶ καθοδήγηση. Ὅταν ὑπάρχει ἀλη-
θινὴ ἀγάπη, κατανόηση πρὸς τὰ παιδιὰ 
καὶ ψύχραιμη καὶ συνετὴ ἀντιμετώπιση 
τῶν προβλημάτων τους, τότε εἶναι  εὔκολο, 
καὶ ὅταν ἡ ἡλικία τους  προχωρεῖ, νὰ κα-
ταφεύγουν στὶς δύσκολες περιστάσεις 
στοὺς γονεῖς μὲ ἐμπιστοσύνη στὴ γνώμη 
τους καὶ μ’ ἕνα βαθὺ αἴσθημα ἀσφάλειας.

Ἂν λοιπὸν ἡ κόρη ἀνακοινώσει στοὺς 
γονεῖς μιὰ ἀνεπιθύμητη ἐγκυμοσύνη ἢ ὁ 
γυιὸς πεῖ ὅτι ἔγινε ὁ αἴτιος, οἱ γονεῖς ἂς 
τοὺς ἀκούσουν συγκρατημένοι. Τὸ μέγε-
θος τῆς ἐκτροπῆς εἶναι φυσικὸ νὰ τοὺς 
θλίψει καὶ νὰ τοὺς ἀνασταστώσει. Ἀλλὰ ἡ 

Μπροστὰ 
σὲ μιὰ ἀνεπιθύμητη
ἐγκυμοσύνη

Προβλήματα τῆς σύγχρονης οἰκογένειας
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ἀναστάτωση δὲν ὠφελεῖ. Πρέπει νὰ κρα-
τήσουν ψυχραιμία καὶ νηφαλιότητα, γιὰ 
νὰ εἶναι πιὸ οὐσιαστικὴ καὶ ἀποτελεσμα-
τικὴ ἡ βοήθειά τους.

Τὸ παιδί, ἐφόσον ἀνακοινώνει τὸ πρό-
βλημα, ἔκανε ἤδη ἕνα βῆμα θετικό. Θὰ 
μποροῦσε νὰ μὴν πεῖ τίποτε καὶ νὰ δώσει 
«λύση» χωρὶς νὰ πάρει κανεὶς εἴδηση. Τὸ 
ὅτι τὸ λέει, σημαίνει ὅτι παλεύει μέσα του 
καὶ ζητεῖ βοήθεια.

Καὶ στὴν παρούσα φάση δὲν πρέπει νὰ 
τὸ ἐπιτιμήσουμε, ἀλλὰ νὰ τὸ στηρίξουμε. 
Νὰ μὴν ἐρεθίσουμε τὴν πληγή, ἀλλὰ νὰ 
τὴν ἐπουλώσουμε. Ὥστε νὰ διορθωθεῖ, 
ὅσο γίνεται, τὸ κακὸ καὶ νὰ μὴ γίνει μεγα-
λύτερο. Ἂν τὸ παιδί μας εἶναι ἀναστατω-
μένο καὶ προβληματισμένο μπροστὰ στὴν 
κατάσταση ποὺ ἔχει νὰ ἀντιμετωπίσει, νὰ 
συστήσουμε νὰ μὴ βιασθεῖ νὰ ἐνεργήσει, 
διότι μπορεῖ νὰ κάνει ἕνα μεγαλύτερο λά-
θος. Νὰ τοῦ ποῦμε ὅτι, μὲ τὸν φωτισμὸ 
τοῦ Θεοῦ, ὅλα τὰ λάθη μπορεῖ νὰ ἀντιμε-
τωπισθοῦν μὲ τρόπους ποὺ εἶναι δυνατὸν 
νὰ ἀποσοβήσουν μεγαλύτερα δεινὰ καὶ 
νὰ ἀνακουφίσουν καὶ εἰρηνεύσουν τὴν 
ψυχή μας. Ἂν πάλι φαίνεται ἀποφασισμέ-
νο νὰ προχωρήσει σὲ ἔκτρωση, τότε ἡ 
παρέμβασή μας πρέπει νὰ εἶναι πιὸ ἀπο-
φασιστικὴ καὶ δυναμική.

Καὶ στὶς δύο περιπτώσεις νὰ μιλήσουμε 
γιὰ τὸν Θεὸ καὶ τὴν εὐθύνη μας ἀπέναν-
τί Του. Ἂν τὰ παιδιά μας φαίνονται ἀδιά-
φορα ὡς πρὸς τὴν πίστη, σὲ τέτοιες πε-
ριπτώσεις μπορεῖ νὰ μαλακώσουν καὶ νὰ 
σκεφθοῦν πιὸ πνευματικά.

Ἂν πάλι εἶναι κοντὰ στὸ Θεό, ἀλλὰ ἔκα-
ναν τὸ λάθος, μποροῦν πιὸ εὔκολα νὰ τὸ 
διορθώσουν.

Οὕτως ἢ ἄλλως τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ ὅλα 
τὰ καλύπτει, ἡ εἰλικρινὴς μετάνοια ὅλα τὰ 
διορθώνει. Στὸ Μυστήριο τῆς ἱερᾶς Ἐξο-
μολογήσεως μποροῦν νὰ πάρουν ἄφεση 
οἱ μετανοημένες ψυχὲς καὶ νὰ ἠρεμήσουν. 
Ἐκεῖ μποροῦν ἀπὸ τὸν συνετὸ Πνευμα-
τικὸ νὰ βροῦν τὴ σωστὴ καθοδήγηση καὶ 

γιὰ τὸ μεγάλο αὐτὸ καὶ δύσκολο πρόβλη-
μα ποὺ τὶς ταλαιπωρεῖ.

Ὁπωσδήποτε ἡ καλύτερη λύση θὰ ἦ  ταν 
ὁ γάμος, ἐφόσον βέβαια ὑπάρχουν οἱ ἀ -
παραίτητες προϋποθέσεις. Αὐτὸ θὰ μπο-
ροῦσε νὰ εἰρηνεύσει τὶς ψυχὲς τῶν νέων 
ποὺ ἔκαναν τὸ λάθος, νὰ  ἐξασφαλίσει δὲ 
καὶ στὸ παιδὶ ποὺ θὰ γεννηθεῖ τὶς κατάλ-
ληλες συνθῆκες γιὰ τὴ σωστὴ καὶ φυσιο-
λογικὴ ἀνάπτυξή του.

Ἂν ὅμως αὐτὸ δὲν εἶναι δυνατόν, μὲ κα-
νέναν τρόπο δὲν θὰ δεχθοῦμε τὴν ἔκτρω-
ση. Ἀντίθετα, θὰ συστήσουμε τὴν ἀπόφα-
ση, ποὺ θέλει ἡρωισμό, νὰ κρατηθεῖ τὸ 
παιδὶ καὶ νὰ γεννηθεῖ φυσιολογικά, ὅποιες 
καὶ ἂν εἶναι οἱ συνέπειες. Δὲν εἶναι ἄνθρω-
πος τὸ κυοφορούμενο; Δὲν εἶναι εἰκόνα 
τοῦ Θεοῦ;

Δὲν ἔχει ἀθάνατη ψυχή; Δὲν ἔχει τὸ δι-
καίωμα νὰ δεῖ τὸ φῶς τοῦ ἥλιου, ὅπως τὸ 
βλέπουμε ὅλοι μας; Δὲν εἶναι μιὰ ὕπαρξη 
μὲ αἰώνια προοπτική; Πῶς λοιπὸν αὐτὸ 
τὸ ἀθῶο καὶ ἀνυπεράσπιστο πλάσμα τοῦ 
Θεοῦ θὰ τὸ ἐξοντώσουμε; Ὄχι!

Μὲ κανέναν τρόπο δὲν πρέπει νὰ προσ-
θέσουμε στὴν ἁμαρτία μιᾶς παράνομης 
σχέσεως καὶ τὴν ἁμαρτία ἑνὸς χωρὶς οἶκτο 
φό νου.

Θὰ στηρίξουν οἱ γονεῖς τὸ παιδί τους. 
Θὰ βοηθήσουν στὴ συντήρηση τῆς κό-
ρης ποὺ παρασύρθηκε καὶ τοῦ παιδιοῦ 
της. Θὰ βοηθήσουν στὸ νὰ σηκώσει ἕνα 
σταυρὸ ποὺ μπορεῖ νὰ μείνει σ’ ὅλη της τὴ 
ζωὴ καὶ νὰ ἀπαιτεῖ ἰσόβια αὐταπάρνηση. 
Θὰ ὑποδείξουν τὴν ὁδὸ τοῦ καθήκοντος, 
ὅσο καὶ ἂν αὐτὸ εἶναι βαρύ, μὲ τὴν πεποί-
θηση ὅτι ἡ ὁδὸς αὐτὴ μπορεῖ νὰ γίνει τε-
λικὰ ὁδὸς καθάρσεως καὶ ἐξαγιασμοῦ.

Καὶ ἂν εἶναι ὁ γυιὸς ποὺ ἔκανε τὸ λά-
θος, παρόμοια λόγια νὰ τοῦ ποῦν. Νὰ κά-
νει ὅ,τι μπορεῖ γιὰ νὰ μείνει στὴ ζωὴ τὸ 
παιδί του.

Ἡ ζωὴ πρέπει νὰ νικήσει· ὄχι ὁ θάνατος. 
Ὁ Χριστός, ἡ αἰώνια ζωή· ὄχι ὁ διάβολος 
καὶ ὁ αἰώνιος θάνατος.



M ιὰ καινούργια ἡμέρα ξημέρωσε. 
Ὁ ἥλιος ἀνέτειλε καὶ διέλυσε τὰ 
σκοτάδια τῆς νύχτας. Μᾶς  χαρίζει 

ὁ Θεὸς παράταση ζωῆς, ἀκόμη μία μέρα. 
Μιὰ νέα εὐκαιρία μπροστὰ μας νὰ ἐργα-
σθοῦμε, ν’ ἀγωνισθοῦμε, νὰ διορθώσου-
με λάθη καὶ νὰ προοδεύσουμε. 

Ὁ καθένας μας θὰ βρεθεῖ στὸ περιβάλ-
λον τῆς οἰκογενείας του, τῆς  ἐργασίας του, 
θὰ συναναστραφεῖ καὶ θὰ  συνεργασθεῖ 
μὲ τοὺς ἄλλους, ἕτοιμος νὰ ἐπιτελέσει τὸ 
καθῆκον του. Ὁ χριστιανὸς  ἀγωνιστής, 
ὅ    πως λέγει ὁ ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορεί-
της, βγαίνει στὸν κάμπο ἕτοιμος νὰ πολε-
μήσει, νὰ νικήσει τὶς παγίδες τοῦ πονη-
ροῦ ὡς στρατιώτης Ἰησοῦ Χριστοῦ ποὺ 
εἶναι.

Τί κρύβει ὅμως ἡ κάθε ἡμέρα; Τί γεγο-
  νότα θὰ παρουσιασθοῦν; Εὐχάριστα, 
δυσ  άρεστα, εὔκολα, δύσκολα; Τί πειρα-
σμοί; Ποιὲς δοκιμασίες; Κανεὶς δὲν τὸ 
γνωρίζει. Αἰσθανόμαστε τὴν ἀνάγκη νὰ 
στηρίξουμε τὸν ἀγώνα τῆς καινούργιας 
ἡμέρας μας. Ποῦ ὅμως; 

Ὁ προφήτης καὶ βασιλιὰς Δαβὶδ θὰ μᾶς 
δώσει τὴν ἀπάντηση: «Τὸ πρωῒ εἰσα-
κούσῃ τῆς φωνῆς μου, τὸ πρωῒ παραστή-

σομαί σοι καὶ ἐπόψει με» (Ψαλ. ε΄ 4). Τὸ 
πρωὶ μόλις σηκωθῶ καὶ πρὶν ἀπὸ κάθε 
ἄλλο ἔργο μου, Ἐσένα, Κύριε, πρῶτον 
θὰ ἐπικαλεσθῶ καὶ Σὺ θ’ ἀκούσεις τὴν 
ἱκετευτικὴ φωνή μου. Πολὺ πρωὶ θὰ πα-
ρουσιασθῶ ἐνώπιόν Σου καὶ θὰ εὐδοκή-
σεις νὰ ρίξεις εὐμενὲς τὸ βλέμμα Σου ἐπά-
νω μου.

Σὲ ποιὸν λοιπὸν θὰ καταφύγουμε; Στὸν 
Κύριο καὶ Θεό μας. Στὸν Δημιουργὸ καὶ 
Πλάστη μας. Μὲ τὴν προσευχή μας, μὲ 
τὴν ἐπικοινωνία μας μαζί Του. Ἡ πρώ-
τη μας σκέψη σ’ Ἐκεῖνον, τὸ πρῶτο μας 
βλέμμα στὸ εἰκόνισμά Του, τὰ πρῶτα λό-
για τῆς καινούργιας ἡμέρας μας πρὸς τὸν 
ἅγιο Θεό.

Πρὶν ἀρχίσουν οἱ ἐργασίες, οἱ μέριμνες, 
οἱ ἔγνοιες, μὲ καθαρὸ τὸ μυαλό, μὲ ξάστε-
ρο τὸ νοῦ νὰ ὑμνήσουμε καὶ νὰ δοξολο-
γήσουμε τὸν Τρισάγιο Θεό. Νὰ Τὸν εὐχα-
ριστήσουμε πρωτίστως γιὰ τὴ νύχτα ποὺ 
πέρασε καὶ μᾶς διαφύλαξε ἀπὸ κινδύνους 
καὶ πειρασμούς. Νὰ Τὸν δοξολογήσουμε 
γιὰ ὅσα ὡραῖα καὶ «ἐν σοφίᾳ» δημιούρ-
γησε στὸν κόσμο μας. Γιὰ τὶς  πολλές, ποι-
κίλες καὶ πλούσιες δωρεές Του ποὺ μᾶς 
ἔχει χαρίσει μέχρι τώρα. Γιὰ τὸ δῶρο τῆς 

Στὸ ξεκίνημα τῆς ἡμέραςΣτὸ ξεκίνημα τῆς ἡμέρας
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ζωῆς ποὺ μᾶς δίνει, τὴν ὑγεία, τὴν ἐργα-
σία, τὴν οἰκογένεια, τοὺς συνανθρώπους 
μας, τὰ ὑλικὰ καὶ πνευματικὰ ἀγαθά. Ἡ 
εὐγνωμοσύνη νὰ  πλημμυρίζει τὸ ἐσωτε-
ρικό μας καὶ τὸ «δόξα σοι ὁ Θε ὸς» νὰ ξε-
χειλίζει ἀπὸ τὴν καρδιά μας.

Ἀλλὰ καὶ νὰ Τὸν παρακαλέσουμε νὰ 
μᾶς χαρίσει τὴν καινούργια ἡμέρα «τελεί-
αν, ἁγίαν, εἰρηνικὴν καὶ  ἀναμάρτητον». 
Νὰ εὐλογήσει τὶς σκέψεις καὶ τὶς ἐ   πιθυμί -
ες μας, τὰ σχέδια καὶ τὶς  ἐργασίες μας. Νὰ 
μᾶς χαρίσει ὑγεία καὶ  δυνάμεις νὰ ἐπι τε-
λέ σουμε τὰ καθήκοντά μας τίμια καὶ σω-
στά. Νὰ μᾶς κρατήσει  εἰρηνικούς, νη φά-
λιους σὲ στιγμὲς ἐντάσεως καὶ ἔκτακτων 
γεγονότων. Νὰ φωτίζει τὶς  ἀποφάσεις μας
ἰδιαίτερα στὶς δύσκολες ὧρες. Ἡ χάρη 
Του καὶ ἡ εὐλογία Του νὰ μᾶς  γεμίζουν 
καὶ στὸν πνευματικό μας ἀγώνα. Νὰ  δια -
κρίνουμε τὶς παγίδες τοῦ πονηροῦ ἐχθροῦ 
μας διαβόλου καὶ νὰ νικοῦμε. Μὲ ὄρε-
ξη καὶ προθυμία ν’ ἀγωνιζόμαστε καὶ νὰ 
προοδεύουμε περισσότερο στὴν ἀρετή. 
Μὲ ἀκλόνητη πίστη νὰ  παραδινόμαστε 
στὸ ἅγιο θέλημά Του καὶ νὰ δεχόμαστε 
ὅ,τι Ἐκεῖνος ἐπιτρέπει μέσα στὴ μέρα. Πό -
σα ἔχουμε νὰ σκεφθοῦμε! Γιὰ πόσα νὰ 
εὐχαριστήσουμε, ἀλλὰ καὶ γιὰ πόσα νὰ 
Τὸν παρακαλέσουμε! 

Ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος μᾶς συμβουλεύ-
ει σχετικά: «Πόλεμος γίνεται στὴν ἀ  γορά, 
μάχη εἶναι τὰ  καθημερινὰ πράγματα, τρι-
κυμία καὶ χειμώνας. Μᾶς χρειάζονται 
λοιπὸν ὅπλα, καὶ μεγάλο ὅπλο εἶναι ἡ 
προσευχή.  Χρειαζόμαστε  εὐνοϊ κοὺς ἀνέ-
μους, πρέπει νὰ τὰ  μάθουμε ὅλα, ὥστε 
νὰ διανύσουμε ὅλη τὴ μέρα χωρὶς ναυά-
για καὶ τραύματα. Γιατί κάθε ἡμέρα ὑπάρ-
χουν πολλοὶ σκόπελοι καὶ συχνὰ προσ-
κρούει τὸ σκάφος καὶ καταποντίζεται. Γι’ 
αὐτὸ ἔχουμε ἀνάγκη ἀπὸ τὴν προσευχή, 
καὶ κυρίως ἀπὸ τὴν πρωινὴ καὶ τὴ νυχτε-
ρινή». («Εἰς τὴν πρὸς Ἑβραίους ἐπιστο-
λήν» ὁμιλία ιδ΄, ΕΠΕ 24, 559).

Μ’ αὐτὸ τὸ πνεῦμα προσεύχονταν οἱ Ἅ -

γιοι τῆς Ἐκκλησίας μας, ὅπως διαβάζου-
με στὶς προσευχές τους. Ὅλο εὐγνωμο-
σύνη, εὐχαριστία, δοξολογία. Παράλληλα 
καὶ ἱκεσία θερμή, αἴτηση συγχωρήσεως, 
ἐξάρτηση ἀπὸ τὸ θεῖο  θέλημα. Διαφαίνε-
ται ἡ βαθιὰ καὶ μόνιμη ἀγάπη τους πρὸς 
τὸν Κύριο. 

Ἀλήθεια, ἔχουμε καταλάβει τὴ σπουδαι-
ότητα τῆς πρωινῆς προσευχῆς; Στὸ πρό-
γραμμα τῆς κάθε ἡμέρας μας ἔχει χῶρο ἡ 
προσευχή; Στοὺς ἀγχώδεις ρυθμοὺς τῆς 
καθημερινότητάς μας δίνουμε τὸν χρό-
νο ποὺ χρειάζεται, ὥστε στὴ μέρα μας νὰ 
ἔχουμε σύμμαχό μας τὸν Θεό;

Ὁ ὅσιος Γέροντας π. Εὐσέβιος Ματθό-
πουλος στὸ ἐξαίρετο βιβλίο του «Ὁ προ-
ορισμὸς τοῦ ἀν θρώπου» συμβουλεύ-
ει σχετικά: «Ὅταν σηκώνεσαι τὸ πρωί, 
νὰ θεωρεῖς καθῆκον σου ἐπιβεβλημένο 
καὶ ἐντελῶς ἀπαραίτητο, πρὶν ἀπὸ κάθε 
ἄλλο, νὰ προσευχηθῆς μὲ πίστη καὶ εὐλά-
βεια πρὸς τὸν Θεό. Καθὼς προσεύχεσαι, 
νὰ εὐλογῆς καὶ νὰ δοξολογῆς τὸ ὑπερύ-
μνητο καὶ ὑπεράγιο ὄνομά Του, νὰ Τὸν 
εὐχαριστῆς γιὰ τὶς ἀναρίθμητες εὐεργεσί-
ες Του καὶ προπάντων γιὰ τὴ θυσία τοῦ 
Μονογενοῦς Υἱοῦ Του καὶ γιὰ τὴ μακρο-
θυμία ποὺ ἔδειξε στὸ διάστημα τῆς ζωῆς 
σου, ποὺ σὲ ἀνέχθηκε, ἂν καὶ ἁμάρτη-
σες μύριες φορὲς ἐνώπιόν Του. Ἔπειτα 
νὰ ζητᾶς τὸ ἔλεός Του καὶ τὴ χάρη Του 
γιὰ τὰ ἁμαρτήματά σου καὶ στὴ συνέχεια 
νὰ ζητᾶς τὴν εὐλογία Του, γιὰ νὰ περά-
σης τὴν ἡμέρα ἀναμάρτητα, εἰρηνικὰ καὶ 
νὰ ἐργασθῆς τὸ ἀγαθό» (σελ. 524).

Πόσο διαφορετικὴ εἶναι ἡ μέρα μας, 
ὅταν ξεκινᾶ μὲ προσευχή. Πόσο  εἰρηνικοί, 
χαρούμενοι, δυνατοὶ εἴμαστε μὲ τὴ χάρη 
τοῦ Θεοῦ, τὶς πρεσβεῖες τῆς Παναγίας 
καὶ τῶν Ἁγίων μας. Πόσο εὔκολα, σωστὰ 
 τακτοποιοῦνται τὰ θέματά μας, οἱ ὑποθέ-
σεις μας, ὅταν τ’ ἀναθέτουμε σ’ Ἐκεῖνον, 
τὸν Θεὸ Πατέρα μας. Ἂς μὴν τὴν ἀμελοῦ-
με, ἂς δίνουμε στὴν προσευχὴ τὴν πρώ-
τη θέ ση ποὺ τῆς ἀξίζει!



Α
ΡΙ
Θ

. 2
10

4,
 1

 Φ
ΕΒ

ΡΟ
ΥΑ

ΡΙ
Ο
Υ

 2
01

5

  ἀ
pόceiw60

$λασφημίες Προτεσταντῶν
Πρὶν ἀπὸ λίγο καιρὸ ὁ  ἀγγλικανὸς 

Ἀρχιεπίσκοπος τῆς Καντερβουρίας 
καὶ πνευματικὸς ἡγέτης 80 ἑκατομ-
μυρίων Ἀγγλικανῶν Justin Welby 
παραδέχθηκε ὅτι μερικὲς φορὲς ἀμ-
φιβάλλει ἂν  πράγματι ὑπάρχει Θε-
ός. Κατὰ τὸ NBC News  μιλώντας σὲ 
μιὰ  ἀνεπίσημη καὶ ἐλεύθερη συνέν-
τευξη  ἐνώπιον ἀκροατηρίου στὸν 
 Καθεδρικὸ ναὸ τοῦ Bristol (Ἀγγλία) 
εἶπε: «Ἀσφαλῶς  ὑπάρχουν  στιγμές, 
ποὺ ἀναλογίζεσθε “ὑπάρχει Θε ός; 
ποῦ εἶναι ὁ Θεός;” “Χθές”, εἶ  πε ὁ 
 Ἀρ χιεπίσκοπος,  “προσευχό μουνα 
γιὰ κάποιο ζήτημα καὶ τέλειωσα 
τὴν προσευχή μου λέγοντας στὸν 
Θεό: ‹Κύτταξε, ὅλο αὐτὸ εἶναι πολὺ 
καλό, ἀλλὰ μήπως εἶναι καιρὸς νὰ 
κάνεις κάτι – ἐὰν ὑπάρχεις ἐκεῖ;›” 
Οἱ ἀμφιβολίες του γιὰ τὴν ὕπαρξη 
τοῦ Θεοῦ τοῦ ἔρχονται στὸ κεφά-
λι πολλὲς φορὲς κατὰ τὴ διάρκεια 
τοῦ πρωϊνοῦ περιπάτου του ἢ ὅταν 
βγάζει βόλτα τὸν σκύλο του (βλ. ἱ -
στολόγιο protothema.gr). Θυμίζου-
με ὅτι ὁ σημερινὸς ἀγγλικανὸς Ἀρ  -
χιεπίσκοπος τάχθηκε ὑπὲρ τῆς χει-
ροτονίας γυναικῶν ἐπισκόπων καὶ 
ὑπὲρ τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ‘‘γάμου’’ 
ὁμοφυλοφίλων».

Δὲν πρέπει νὰ μᾶς ἐκπλήσσουν 
οἱ ἀμφιβολίες τοῦ ἀγγλικανοῦ Ἀρχι-
επισκόπου. Ὅταν κανεὶς ζεῖ καὶ κι-

νεῖται στὸ χῶρο τῆς αἱρέσεως καὶ πε-
ριφρονεῖ τὴν Ἀποστολικὴ καὶ Πατερι κὴ 
Παράδοση εἰσάγοντας νέα δόγματα 
καὶ νέα ἤθη, εἶναι φυσικὸ νὰ φθάνει σ’ 
αὐτὸ τὸ σημεῖο. Ἡ ἀπορία μας εἶναι ἄλ-
λη: Πῶς οἱ ἡμέτεροι συζητοῦν μὲ τοὺς 
Ἀγγλικανοὺς γιά... ἕνωση Ἐκκλησιῶν; 
Εἶναι ἐκκλησία τὸ συνονθύλευμα τῶν 
ἀγγλικανῶν προτεσταντῶν; Εἶναι δυ-
νατὸν νὰ ὑπάρξει πεδίο συνεννοήσε-
ως μαζί τους;  

   
- τουρκικὴ προπαγάνδα

στὴ Θράκη  
Μπορεῖ νὰ μὴν πῆγε στὴ Θράκη κατὰ 

τὴν τελευταία του ἐπίσκεψη στὴν Ἑλλά-
δα, ὅπως τὸ ἤθελε, ὁ πρωθυπουργὸς 
τῆς Τουρκίας κ. Νταβούτογλου, ἔστει-
λε ὅμως, μόλις ἐπέστρεψε στὴν Ἄγκυ-
ρα, τὸν ὑπουργό του τῶν Ἐξωτερικῶν 
κ. Τσαβούσογλου στὴν Κομοτηνὴ γιὰ 
νὰ ἐπισκεφθεῖ τοὺς Τούρκους ἀδελ-
φούς τους τῆς Θράκης, ὅπως ὀνομά-
ζουν τοὺς Μουσουλμάνους, καὶ νὰ δώ-
σει τὶς ἀνάλογες ἐξηγήσεις καὶ κατευ-
θύνσεις.

«“ Ἡ Τουρκικὴ πρακτικὴ γιὰ τὴν ἑλλη-
νικὴ Θράκη ἔχει περάσει κάθε διπλω-
ματική, πόσο μᾶλλον τὴν ἠθικὴ ὁδὸ καὶ 
κινεῖται σὲ παρακρατικὲς καὶ τρομοκρα-
τικὲς λεωφόρους”. Κρούει τὸν κώδωνα 
τοῦ κινδύνου γιὰ τὴ Θράκη ὁ διδάκτωρ 
Κοινωνικῶν Ἐπιστημῶν στὸ Δημοκρί-
τειο Πανεπιστήμιο Θράκης κ. Θεοφά-
νης Μαλκίδης, ὁ ὁποῖος σὲ πρόσφατη 
ὁμιλία του στὴν Κομοτηνή, στὸ πλαίσιο 
ἐκδήλωσης τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἰνστιτού-
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σκόμαστε τώρα; Βρῆκαν  εὐκαιρία οἱ 
Τοῦρκοι καὶ ἁλωνίζουν στὴ Θρά-
κη. Πρέπει νὰ ἀντιδράσουμε μὲ ὅλες 
μας τὶς δυνάμεις.

� Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας 
γιὰ τὰ προβλήματα 

τῶν πολυτέκνων
«Σύμφωνα μὲ ἐπίσημα στοιχεῖα 

τῆς ΕΛΣΤΑΤ (Ἑλληνικῆς Στατιστικῆς 
Ἀρχῆς) τὸ ἔτος 2013 στὴ χώρα μας 
καταγράφηκαν 94.134 γεννήσεις καὶ 
111.794 θάνατοι. Ἀπὸ τὸν Ἰανουά-
ριο δὲ ἕως τὸν Αὔγουστο τοῦ 2014 
ἔχουν καταγραφεῖ 56.280 γεννήσεις 
καὶ 71.236 θάνατοι. Αὐτὸ σημαίνει 
ὅτι ὁ πληθυσμὸς τῆς Ἑλλάδος συ-
νεχίζει νὰ συρρικνώνεται μὲ ἀμείω-
τους ρυθμούς» («Δημοκρατία» 22-
10-2014).

Ἀνάχωμα σ’ αὐτὸν τὸν  κατήφορο 
ἀγωνίζονται νὰ ὀρθώσουν οἱ ἡ  ρω-
ικοὶ πραγματικὰ πολύτεκνοι, οἱ ὁ  -
ποῖ οι καὶ στὸν καιρὸ τῆς λεγόμενης 
«ὑφέσεως» καὶ «οἰκονομικῆς κρίσε-
ως» ἀποκτοῦν πολλὰ παιδιά.

Στὶς 4 Νοεμβρίου 2014 ἀντιπροσω-
πεία τῆς Ἀνωτάτης Συνομοσπον-
δίας Πολυτέκνων Ἑλλάδος ἐπισκέ-
φθηκε τὸν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατί-
ας κ. Κάρολο Παπούλια καὶ τὸν ἐνη-
μέρωσε γιὰ τὰ προβλήματα τῶν πο-
λυτέκνων. Ὁ Πρόεδρος τῶν πολυ-
τέκνων κ. Βασ. Θεοτοκάτος εἶπε με-

του Στρατηγικῶν Μελετῶν, ἔκανε λόγο 
γιὰ συγκροτημένο καὶ καλὰ μελετημέ-
νο σχέδιο τῆς Τουρκίας γιὰ τὴ Θράκη.

“Θεσμοὶ ποὺ ἀπολαμβάνουν τὴ στή-
ριξη τουρκικοῦ κύκλου τρομοκρατικῶν 
καὶ ἐθνικιστικῶν θεωριῶν καὶ δραστη-
ριοτήτων, ὅπως σύνδεσμοι, σύλλογοι 
καὶ περιοδικὰ ἀλληλεγγύης πρὸς τοὺς 
Τούρκους τῆς Δυτικῆς Θράκης, ἀπο-
τελοῦν κέντρα ἔκνομων πράξεων ποὺ 
ἀμφισβητοῦν καὶ ὑποσκάπτουν τὴν ἀ   -
κεραιότητα καὶ κυριαρχία τῆς  Ἑλλάδας”, 
ἀνέφερε συγκεκριμένα ὁ κ. Μαλκίδης.

Ὅπως ἐξήγησε, βασικὸ πυλώνα τῆς 
τουρκικῆς προπαγάνδας ἀποτελεῖ ἡ 
ἀμφισβήτηση τῆς ὕπαρξης ἄλλων συνι-
στωσῶν στοὺς κόλπους τῶν μουσουλ-
μάνων, ὅπως οἱ Ρομὰ καὶ οἱ Πομάκοι. 
Οἱ ὑπόγειες τακτικὲς τῆς γείτονος προ-
ωθοῦν τὴν ὕπαρξη μόνο τουρκικῆς μει-
ονότητας στὴ Θράκη καὶ μὲ προσεκτικὰ 
σχεδιασμένες ἐνέργειες προσπαθεῖ νὰ 
ἐπιβάλει αὐτὴν τὴ ρατσιστικὴ καὶ ἐθνικι-
στικὴ πραγματικότητα.

(...) “Οἱ τουρκικοὶ κρατικοὶ καὶ παρα-
κρατικοὶ μηχανισμοί, ποὺ εἶναι ἕνα καὶ 
τὸ αὐτό, προωθοῦν τὴν προσφυγὴ σὲ 
εὐρωπαϊκὰ καὶ διεθνῆ fora, προκειμέ-
νου νὰ ὑπάρξουν ἀποφάσεις δικαστη-
ρίων ἢ ἀνακοινώσεις διεθνῶν ὀργα-
νισμῶν ποὺ θὰ πιέσουν πολιτικὰ τὴν 
Ἑλλάδα νὰ προβεῖ σὲ περαιτέρω ὑ -
ποχωρήσεις στὴ Θράκη”», σημείωσε 
στὴν ὁμιλία του ὁ κ. Μαλκίδης («Δημο-
κρατία» 30-12-2014).

Τί κάνουμε ὅμως ἐμεῖς μὲ τὴν πολιτι-
κὴ μάλιστα κατάσταση, στὴν ὁποία βρι-
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ταξὺ τῶν ἄλλων: «Σήμερα, ἐξοχώ-
τατε, συντελεῖται μιὰ ἀθέατη γενο-
κτονία σὲ βάρος τῶν Ἑλλήνων, 

καὶ οὐδεὶς ἐνδιαφέρεται... Ἐμεῖς αὐ -
τὸ ποὺ ζητᾶμε ἀπὸ ἐσᾶς εἶναι ἕνα 
καὶ μόνο: τὴν Πρωτοχρονιὰ θὰ κά-
νετε ἕνα διάγγελμα ἐπὶ τῇ ἀποχω-
ρήσει σας. Θὰ πρέπει νὰ ὑπομνή-
σετε στὸν ἑλληνικὸ λαό: ποῦ πάει 
αὐτὸ τὸ ἔθνος...».

Ἀπαντώντας ὁ Πρόεδρος τῆς Δη-
μοκρατίας εἶπε: «Εὐχαριστῶ ὅλους 
σας... ἔχω μιὰ βαθύτατη ἐκτίμηση 
σὲ σᾶς, ποὺ δὲν σκεφθήκατε αὐτὰ 
ποὺ λένε μερικοί: Πῶς θὰ τὰ βγά-
λουμε πέρα, τὰ παιδιὰ ἔχουν ἔξοδα 
κλπ. Ἡ ὑπογεννητικότητα εἶναι κάτι 
ποὺ ὄχι μόνο ἐξασθενεῖ τὴν πατρί-
δα μας, ἀλλὰ δὲν τῆς δίνει καὶ καμιὰ 
προοπτική... τὸ κράτος θὰ ἔπρε-
πε νὰ σκύψει πολὺ πιὸ κοντὰ καὶ 
πολὺ πιὸ ζεστὰ στὰ προβλήματα 
ποὺ ἀντιμετωπίζετε. Καὶ μερικὰ ἀπὸ 
αὐτὰ τὰ προβλήματα δὲν ἔχουν κό-
στος. Αυτὸ εἶναι πού – ἂν θέλετε 
– μὲ ἐξοργίζει. Θὰ μποροῦσαν νὰ 
ἔχουν λυθεῖ χωρὶς ἕνα εὐρώ». 

Τί ἄλλο ἀλήθεια νὰ προσθέσου-
με ἐ  μεῖς; 

- 8γγλία ἰσλαμοποιεῖται!
Τὰ τελευταῖα χρόνια ἔρχονται στὴ 

δημοσιότητα συχνὰ  παρόμοιες εἰ-
δήσεις ἀπὸ τὴν Ἀγγλία, ὅπως αὐτή: 

«Τὸ “μεγαλεῖο” τῆς  ἀνεκτικότητας 
β ιώνουν κι αὐτὴ τὴν περίοδο ἐν  ἀ      να-
μο νῇ Χριστουγέννων στὰ σχολεῖα 
τῆς χώ ρας, ὅπου οἱ δάσκαλοι με-
τροῦν τὰ λόγια τους στὴν ἐξιστό ρηση 
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τῆς Θείας Γέν νησης ὑπὸ τὸν φόβο μή-
πως καὶ προσβάλλουν τοὺς μουσουλ-
μάνους μα θητές!  Σύμφωνα μὲ τὸ BBC 
“ὁ  φόβος προσ  βολῆς τῶν  ἀλλόθρη-
σκων  μα θητῶν ἔ   χει ὡς  ἀποτέλεσμα οἱ 
μαθητὲς στὸ  σύνολό τους νὰ μὴ  μα θαί -
νουν τὸ ἀληθινὸ νόημα τῶν Χριστου-
γέννων στὰ  σχολεῖα”, ὅπως γιὰ  πα ρά-
δειγμα ὅ   τι τὰ  Χριστούγεννα  ση μαίνουν 
τὸν ἑ  ορτασμὸ γιὰ τὴ  γέννηση τοῦ  Χρι -
στοῦ! Μὲ ὁρισμένους δασκάλους νὰ 
 θεωροῦν ἀκόμα πιὸ εὐσεβῆ μέθοδο 
γιὰ τὴν τήρηση τῆς πολιτικῆς ὀρθότη-
τας στὶς σχολικὲς  αἴθουσες τῆς πολυ-
πολιτισμικῆς  Ἀγγλίας τὴν ὁλοσχε ρὴ 
κατάργηση τοῦ  μαθήματος τῶν θρη-
σκευτικῶν. (...) Ὅπως ὑ   ποστηρίζει ὁ 
Ἄγ γλος  δημοσιογράφος Roger Bolton 
στὸν ραδιοφωνικὸ  στα θμὸ Radio 4, 
“δὲν ὑπάρχει οὔτε κάποιο παιδικὸ πρό-
γραμμα ποὺ νὰ ἀναφέρεται σὲ θρη-
σκευτικὰ θέματα” στὴ χώρα!» («Hellas 
Force» 1-12-2014).

Πρέπει δυστυχῶς νὰ παραδεχθοῦμε 
ὅτι ὁ συνεχιζόμενος  ἀποχρωματισμὸς 
τῆς ἄλλοτε «χώρας τῆς Βίβλου» ἀπὸ 
καθετὶ τὸ χριστιανικὸ χάριν τῶν μου-
σουλ μάνων μεταναστῶν ὁδηγεῖ τὴν Ἀγ -
γλία σταδιακὰ ἀπὸ τὴν  θρησκευτικὰ οὐ -
δέτερη στάση στὴν  ἰσλαμοποίηση. Διό-
τι μὲ τὴν ἁλματώδη αὔξηση τοῦ πληθυ-
σμοῦ τῶν μουσουλμάνων  κατοίκων της 
καὶ τὸν θρησκευτκὸ φανατισμὸ ποὺ τοὺς 
διακρίνει, ἀργὰ ἢ γρήγορα αὐ τοὶ θὰ παί-
ζουν κυρίαρχο ρόλο στὴν ὅλη κοινω-
νικὴ διάρθρωση τῆς  ὑπεροπτικῆς πρώ-
ην αὐτοκρατορίας, ἡ ὁποία ἤδη δέχεται 
ἀλλεπάλληλα ταπεινωτικὰ πλή γματα. Ὁ 
ἀθάνατος λόγος τῆς Ἁγίας Γρα φῆς εἶναι 
σαφέστατος: «Ὁ Θεὸς ὑπερηφάνοις 
ἀντιτάσσεται» (Ίακ. δ΄ 6)!     
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Ὀνησίμου ἀποστόλου,
Ἀνθίμου τοῦ ἐν Χίῳ
Ἦχος γ΄ -  Ἑωθινὸν Γ΄

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Α΄ Κορ. η΄ 8 - θ΄ 2

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ
Ματθ. κε΄ 31-46

ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
(Τῆς Ἀπόκρεω)

E
ἶπεν ὁ Κύριος· ὅταν ἔλθῃ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῇ δόξῃ αὐτοῦ καὶ 
πάν τες οἱ ἅγιοι ἄγγελοι μετ᾿ αὐ τοῦ, τότε καθίσει ἐπὶ θρόνου δόξης 
αὐ τοῦ, καὶ συναχθή σεται ἔμπροσθεν αὐτοῦ πάντα τὰ ἔθνη, καὶ ἀφο-

ριεῖ αὐ   τοὺς ἀπ᾿ ἀλλήλων ὥσπερ ὁ ποιμὴν ἀφορίζει τὰ πρόβατα ἀπὸ 
τῶν ἐρίφων, καὶ στήσει τὰ μὲν  πρόβατα ἐκ δε ξιῶν αὐτοῦ, τὰ δὲ ἐρίφια 
ἐξ εὐωνύμων. τότε ἐρεῖ ὁ βασιλεὺς τοῖς ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ· δεῦτε οἱ εὐλο-
γημένοι τοῦ πατρός μου,  κληρονομήσατε τὴν ἡτοιμασμένην ὑμῖν βασι-
λείαν ἀπὸ καταβολῆς κό σμου. ἐπείνασα γάρ, καὶ ἐδώκατέ μοι φαγεῖν, 
ἐδίψησα, καὶ ἐποτίσατέ με, ξένος ἤμην, καὶ συνηγάγετέ με, γυμνός, καὶ 
περιεβάλετέ με, ἠσθένησα, καὶ ἐπεσκέψασθέ με, ἐν φυλακῇ ἤμην, καὶ 
 ἤλθετε πρός με. τότε ἀποκριθήσον ται αὐτῷ οἱ δίκαιοι  λέγοντες· κύριε, 
πότε σε εἴδομεν πεινῶντα καὶ ἐθρέψαμεν, ἢ διψῶντα καὶ ἐποτίσαμεν; 
πότε δέ σε εἴδομεν ξέ νον καὶ συνηγάγομεν, ἢ γυμνὸν καὶ περιεβάλομεν; 
πότε δέ σε  εἴδομεν ἀσθενῆ ἢ ἐν φυλακῇ καὶ ἤλθομεν πρός σε; καὶ ἀπο-
κριθεὶς ὁ βασιλεὺς ἐρεῖ αὐτοῖς· ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐφ᾿ ὅσον  ἐποιήσατε ἑνὶ 
τούτων τῶν ἀδελφῶν μου τῶν ἐλαχίστων, ἐμοὶ ἐποι ήσατε. τότε ἐρεῖ καὶ 
τοῖς ἐξ εὐ ωνύμων· πορεύεσθε ἀπ᾿ ἐμοῦ οἱ κατηραμένοι εἰς τὸ πῦρ τὸ 
αἰώνιον τὸ ἡτοιμασμέ νον τῷ διαβόλῳ καὶ τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ.  ἐπείνασα 
γάρ, καὶ οὐκ ἐδώκατέ μοι φαγεῖν, ἐδίψησα, καὶ οὐκ ἐποτί σα τέ με, ξένος 
ἤμην, καὶ οὐ συνηγάγετέ με, γυμνός, καὶ οὐ περιεβάλετέ με, ἀσθενὴς 
καὶ ἐν φυλακῇ, καὶ οὐκ ἐ    πεσκέψασθέ με. τότε ἀποκρι θήσονται αὐτῷ 
καὶ αὐτοὶ λέγοντες· κύριε, πότε σε εἴδομεν πεινῶντα ἢ διψῶντα ἢ ξένον 
ἢ γυμνὸν ἢ ἀσθενῆ ἢ ἐν φυλακῇ, καὶ οὐ διηκονή σα μέν σοι; τότε ἀπο-
κριθήσεται αὐτοῖς λέγων· ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐφ᾿ ὅσον οὐκ ἐποιήσατε ἑνὶ 
τούτων τῶν ἐλαχίστων, οὐδὲ ἐμοὶ ἐποιήσατε. καὶ ἀπελεύσονται οὗτοι εἰς 
κόλα σιν αἰώνιον, οἱ δὲ δίκαιοι εἰς ζωὴν αἰώνιον. 

1. =λοι καὶ ὅλα στὴ δημοσιότητα!
Δευτέρα Παρουσία! Καὶ μόνο τὸ ἄκουσμα αὐτῶν τῶν λέξεων μᾶς συγκλονίζει, διότι 

φέρνει στὸ νοῦ μας τὸ τέλος τοῦ κόσμου καὶ τὴν κρίση τοῦ Θεοῦ. Βέβαια, τὸ πότε θὰ 
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ἔλθει αὐτὴ ἡ φοβερὴ μέρα δὲν τὸ γνωρί-
ζουμε. Τὸ τί θὰ γίνει ὅμως κατὰ τὴν ὥρα 
ἐκείνη μᾶς τὸ  ἀποκάλυψε ὁ ἴδιος ὁ Κύρι-
ος στὸ σημερινὸ ἱερὸ Εὐαγ γέλιο: 

Θὰ ἔλθει ὁ Θεάνθρωπος μέσα στὴ θε-
ϊκή Του δόξα καὶ μεγαλοπρέπεια, «καὶ 
πάντες οἱ ἅγιοι ἄγγελοι μετ’ αὐτοῦ», καὶ 
θὰ καθίσει στὸν ἔνδοξο βασιλικό Του 
θρόνο. Τότε θὰ συγκεντρωθοῦν ἐνώπιόν 
Του «πάντα τὰ ἔθνη», ὅλοι οἱ ἄν θρωποι 
ἀπὸ κάθε γωνιὰ τῆς γῆς καὶ κάθε ἐπο-
χή, καὶ θὰ τοὺς χωρίσει, ὅπως ὁ βοσκὸς 
χωρίζει «τὰ πρόβατα ἀπὸ τῶν ἐρίφων». 
Ἔτσι θὰ  τοποθετήσει τοὺς δικαίους, ποὺ 
εἶναι ἥμεροι σὰν τὰ πρόβατα, στὰ δεξιά 
Του, ἐνῶ τοὺς ἁμαρτωλούς, ποὺ εἶναι 
ἀτίθασοι καὶ ἄτακτοι σὰν τὰ κατσίκια, θὰ 
τοὺς βά λει στὰ ἀριστερά Του. 

Εἶναι ἀξιοσημείωτο ὅτι ἐνώπιον τοῦ Δι-
καιοκρίτου Κυρίου θὰ συναχθοῦν «πάν-
τα τὰ ἔθνη». Κανεὶς ἄνθρωπος δὲν θὰ 
μπορεῖ νὰ ξεφύγει καὶ νὰ  γλυτώσει τὴν 
τελικὴ Κρίση. Ὁ Κύριος Ἰησοῦς μὲ διά-
φορες παραβολὲς  τόνισε τὴ σπουδαία 
αὐτὴ ἀλήθεια, ὅτι θὰ ἔρθει καὶ θὰ ζητή-
σει τὸν λόγο ἀπὸ κάθε ἄνθρωπο γιὰ τὸ 
ἂν καὶ πῶς ἀξιοποίησε τὰ τάλαντα ποὺ 
τοῦ ἔδωσε ὁ Θεός. 

Ἐκεῖ στὸ παγκόσμιο δικαστήριο, ἐνώ-
πιον ἀγγέλων καὶ ἀνθρώπων, θὰ ἀπο-
καλυφθεῖ τὸ ἀληθινὸ πρόσωπο τοῦ κά-
θε ἀνθρώπου. Θὰ δημοσιευθοῦν πρά-
ξεις, λόγια, σκέψεις, ἐπιθυμίες,  κίνητρα, 
διότι κανεὶς δὲν μπορεῖ νὰ κρυφτεῖ ἀπὸ 
τὸ βλέμμα τοῦ Παντεπόπτη Κυρίου!... 

Ἂν θέλουμε λοιπὸν νὰ  ἀποφύγουμε 
ἐκείνη τὴν τρομερὴ αἰσχύνη καὶ τὴν αἰ-
ώνια καταδίκη τῶν ἁμαρτωλῶν, ἂς ὑ    -
πομείνουμε λίγη ντροπὴ ἐνώπιον τοῦ 
 Πνευ ματικοῦ, ὁμολογώντας μὲ  εἰλι κρί  -
νεια τὶς ἁμαρτίες μας καὶ ζητώντας τὸ 
ἔλεος τοῦ Θεοῦ. Ἂν  καταδικάσουμε τὸν 
ἑαυτό μας σ’ αὐτὴν ἐδῶ τὴ ζωή, δὲν θὰ 

μᾶς ἀποδοκιμάσει ὁ Θεὸς κατὰ τὴ φο-
βερὴ μέρα τῆς Κρίσεως.  

Εἶναι καιρὸς λοιπὸν νὰ μετανοήσουμε 
γιὰ τὶς ἁμαρτίες καὶ τὶς παραλείψεις μας, 
καὶ μάλιστα γιὰ τὴν ἔλλειψη ἐνδιαφέρον-
τος καὶ ἀγάπης πρὸς τὸν πλησίον. Διό   τι 
τὸ βασικὸ κριτήριο μὲ τὸ ὁ   ποῖο θὰ μᾶς 
κρίνει ὁ Θεὸς εἶναι ἡ ἀγάπη. Αὐτὸ ἀπε-
κάλυψε καὶ στὴ συνέχεια τῆς εὐαγγε-
λικῆς περικοπῆς.

2. @ὲ κριτήριο τὴν ἀγάπη
Θὰ γυρίσει λοιπὸν ὁ Κύριος σ’ ἐκεί-

νους ποὺ θὰ εἶναι στὰ δεξιά Του καὶ θὰ 
τοὺς πεῖ: 

–«Δεῦτε οἱ εὐλογημένοι τοῦ πατρός 
μου...» Ἐλᾶτε σεῖς ποὺ εἶστε εὐλογημέ-
νοι ἀπὸ τὸν Πατέρα μου νὰ κληρονομή-
σετε τὴ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν ποὺ ἔχει 
ἑτοιμαστεῖ γιὰ σᾶς. Διότι, ὅταν ἤμουν 
πεινασμένος, μοῦ δώσατε νὰ φάω· δι-
ψασμένος ἤμουν καὶ μοῦ  φέρατε νερό· 
μὲ βρήκατε ξένο καὶ ἄστεγο καὶ μὲ περι-
μαζέψατε· γυμνὸ καὶ μὲ ντύσατε· ἄρρω-
στο καὶ μ’  ἐπισκεφθήκατε· στὴ φυλακὴ 
ἤμουν κι ἤρθατε νὰ μὲ δεῖτε καὶ νὰ μὲ 
παρηγορήσετε. 

Ἀπορημένοι τότε ὅλοι αὐτοί, θὰ ἀπο-
κριθοῦν: Κύ ριε, πότε σὲ εἴδαμε πεινα-
σμένο καὶ σὲ θρέψαμε, ἢ διψασμένο καὶ 
σοῦ δώσαμε νὰ πιεῖς; Πότε σὲ εἴδαμε 
ξένο καὶ σὲ περιθάλψαμε, ἢ γυμνὸ καὶ 
σὲ ντύσαμε; Καὶ πότε σὲ εἴδαμε ἄρρω-
στο ἢ φυλακισμένο καὶ ἤλθαμε νὰ σὲ 
ἐπισκεφθοῦμε; 

Κι ὁ Κύριος θὰ τοὺς ἀποκριθεῖ: Ἀλη-
θινὰ σᾶς λέω, καθετὶ ποὺ κάνατε σ’ ἕναν 
ἀπὸ τοὺς φτωχοὺς αὐτοὺς ἀδελφούς 
μου ποὺ φαίνονταν ἄσημοι καὶ πολὺ 
μι κροί, «ἐμοὶ ἐποιήσατε»· τὸ κάνατε σὲ 
μένα. 

Ἔπειτα θὰ στραφεῖ σὲ κείνους στὰ ἀρι-
στερά Του καὶ θὰ ἀπαγγείλει τὴ φοβερὴ 
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ἐτυμηγορία: Ἐσεῖς ποὺ ἀπὸ τὰ ἔργα σας 
γίνατε καταραμένοι, φύγετε μακριὰ ἀπὸ 
μένα, στὸ πῦρ τὸ αἰώνιο ποὺ ἔχει ἑτοι-
μασθεῖ γιὰ τὸν διάβολο καὶ τοὺς ἀγγέ-
λους του. 

Διότι πείνασα καὶ δὲν μοῦ δώσατε νὰ 
φάω, δίψασα καὶ δὲν μοῦ φέρατε ἕνα 
ποτήρι νερό, ἤμουν ξένος καὶ δὲν μὲ 
φιλο ξε νήσατε, ἤμουν γυμνὸς καὶ δὲν μὲ 
ντύσατε, ἄρ ρω στος ἤμουν καὶ μέσα στὴ 
φυλακὴ καὶ δὲν μὲ ἐπι σκε φθή κα τε.  

Τότε θὰ Τοῦ ἀποκριθοῦν κι αὐτοί: Κύ-
ριε, πότε σὲ εἴ δαμε νὰ πεινᾶς ἢ νὰ διψᾶς 
ἢ νὰ εἶσαι ξένος ἢ γυμνὸς ἢ ἄρ ρωστος ἢ 
φυλακισμένος, καὶ δὲν σὲ ὑπηρετήσαμε; 

Κι Ἐκεῖνος θὰ τοὺς ἀποκριθεῖ:  Ἀληθινά 
σᾶς λέω, καθετὶ ποὺ δὲν κάνατε σ’ ἕναν 
ἀπ’ αὐτοὺς ποὺ ὁ κόσμος θεωροῦ σε 
ἀσήμαντους, οὔτε σὲ μένα τὸ κάνατε. 

Καὶ θὰ ὁδηγηθοῦν αὐτοὶ σὲ κόλαση 
ποὺ δὲν θὰ ἔχει τέλος, ἀλλὰ θὰ εἶναι 
αἰώνια· ἐνῶ οἱ δίκαιοι θὰ πᾶνε νὰ ἀπο-
λαύσουν ζωὴ αἰώνια. 

Εἶναι ὁλοφάνερο ὅτι ὁ Κύριος θὰ μᾶς 
κρίνει μὲ βάση τὴν ἀγάπη. Ὄχι ὅτι δὲν 
θὰ λάβει ὑπ’ ὄψιν Του ὅποιες ἄλλες ἀρε-
τὲς ἢ θὰ ἀμνηστεύσει τίς  παραλείψεις 
καὶ ἐκ  τροπές μας. Ἀλλὰ περισσότερο 
ἀπὸ καθετὶ ἄλλο θὰ ἐξετάσει κατὰ πόσο 
ἡ καρ διὰ μας ἀπεγκλωβίστηκε ἀπὸ τὰ 
δε σμὰ τῆς φιλαυτίας καὶ  προχώρησε 
σὲ ἄνοιγμα ἀγάπης πρὸς τὸν  πλησίον. 
Δι    ό  τι ὅποιος ἀφήσει τὴν καρδιά του νὰ 
πλημ   μυρίσει ἀπὸ τὴν ἐν Χριστῷ  ἀ    γά πη, 
αὐ   τὸς ἐξουδετερώνει πάθη φοβερὰ  ὅ       -
πως ἡ ζήλεια, ἡ ἐκδίκηση, ἡ  ἀδικία, κ.ἄ.
Ἂς καλλιεργοῦμε λοιπὸν τὴν  ἀγάπη 
πρὸς τοὺς ἀδελφούς μας μὲ τὴ  συν αί -
σ  θηση ὅτι προσφέρουμε ἀγάπη στὸν 
ἴ   διο τὸν Χριστό. Ἂς δείχνουμε ἔλεος, 
ὥ σ τε νὰ βροῦμε κι ἐμεῖς ἔλεος ἀπὸ τὸν 
πα νάγαθο Θεὸ κατὰ τὴν ἡμέρα τῆς Κρί-
σεως.

✝ Ἀρχιμ. Γεωργίου Ἰ. Δημοπούλου
•    Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ                                       6  ̦
•    ΠΡΟ ΤΗΣ ΘΥΣΙΑΣ                                             8  ̦
•    ΤΑ ΠΑΘΗ ΤΑ ΣΕΠΤΑ                                         11  ̦

✼   ✼   ✼
✝ Ἀρχιμ. Λεωνίδου Κ. Διαμαντοπούλου
•    Η ΠΑΝΟΠΛΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ                                     3  ̦

✼   ✼   ✼
Ἀρχιμ. Θεοδώρου Κ. Μπεράτη
•    «ΠΡΟΣΕΛΘΕΤΕ»                               6  ̦
•    ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ Η ΕΥΧΗ                       2  ̦
•    «ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ, Ο ΘΕΟΣ...»                4,50  ̦

✼   ✼   ✼
Ἀρχιμ. Ἀστερίου Σ. Χατζηνικολάου
•    «Η ΚΡΑΥΓΗ ΜΟΥ ΠΡΟΣ ΣΕ ΕΛΘΕΤΩ»      6  ̦
•    Η ΟΔΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ                              7  ̦
•    ΜΕΛΛΟΥΣΑ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΙΩΝΙΟΤΗΤΑ                    7  ̦
•    ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ    7  ̦

✼   ✼   ✼
✝ Ἀρχιμ. Χριστοφόρου Ν. Παπουτσοπούλου
•    ΧΡΙΣΤΟΣ  ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ                                                 6  ̦

✼   ✼   ✼
Ἀρχιμ. Γαβριὴλ Γ. Ἀθανασιάδη
•    ΞΕΡΕΙΣ ΝΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΕΙΣΑΙ;                           1,50  ̦

✼   ✼   ✼
✝ Παναγιώτου Ν. Τρεμπέλα
•    ΥΠΟΜΝΗΜΑ
        ΕΙΣ  ΤΟΝ  ΠΡΟΦΗΤΗΝ  ΗΣΑΪΑΝ                        34  ̦
•    ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΘΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ                     4,50  ̦
•    «ΜΕΤΑΝΟΕΙΤΕ»                                                          3  ̦

✼   ✼   ✼
✝ Ἀθανασίου Σ. Φραγκοπούλου
•    Η ΠΥΛΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ                                                   10  ̦
•    «ΤΟ ΣΤΑΔΙΟΝ ΤΩΝ ΑΡΕΤΩΝ»                           19  ̦
•    «ΤΟ ΠΑΣΧΑ ΗΜΩΝ»                                            19  ̦

✼   ✼   ✼
✝ Ἡρακλῆ Γ. Παπαδημητρίου
καὶ Νικολάου Π. Βασιλειάδη
•    ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΙΣ ΤΑΣ ΠΑΡΟΙΜΙΑΣ                            15  ̦

ΒΙΒΛΙΑ  ΕΠΙΚΑΙΡΑ



Ε ἶναι ἀπὸ τὰ ἱερότερα κειμήλια τῆς πί-
στεώς μας: τὰ ἱερὰ λείψανα. Κείτονται 
μὲς στὶς λειψανοθῆκες ἀκίνητα καὶ σι-

ωπηλά· καὶ ὅμως μᾶς μιλᾶνε. Πῶς; Μᾶς 
μιλᾶνε ὅταν εὐωδιάζουν· ὅταν μυροβλύ-
ζουν· μᾶς μιλᾶνε μὲ τὴν ἀφθαρσία τους 
ἢ μὲ τὴν εὐκαμψία τους· ὅταν διατη ροῦν 
τὴ θερμοκρασία ζωντανοῦ σώματος· μᾶς 
μιλᾶνε μὲ τὰ πολλὰ καὶ ποικίλα θαύματα 
ποὺ ἐπιτελεῖ ἡ θεία χάρις μέσῳ αὐτῶν.

Μᾶς μιλᾶνε· καὶ τί μᾶς λένε; Μᾶς λένε 
ὅτι ἡ πίστη μας εἶναι ἀληθινή, εἶναι ζωντα-
νή. Δὲν εἶναι θεωρίες καὶ φιλοσοφίες. Δια-
κηρύττουν ὅτι ὑπάρχει Θεός, ποὺ ἐνεργεῖ 
θαυμάσια καὶ λογικῶς ἀνεξήγητα.

Τὰ ἱερὰ λείψανα μᾶς μιλᾶνε καὶ μᾶς 
λένε ὅτι ὁ Θεὸς τιμᾶ καὶ δοξάζει πλούσια 
αὐτοὺς ποὺ ἐφάρμοσαν τὸ θέλημά Του 
στὴ ζωή τους, ποὺ εὐαρέστησαν ἐνώπιόν 
Του. Αὐτοί, κατὰ τὴν ὑπόσχεσή Του, δὲν 
πεθαίνουν: «Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐάν 
τις τὸν λόγον τὸν ἐμὸν τηρήσῃ, θάνατον 
οὐ μὴ θεωρήσῃ εἰς τὸν αἰῶνα». Σᾶς δια-
βεβαιώνω κατηγορηματικὰ ὅτι, ἂν κανεὶς 
ἐφαρμόσει στὴ ζωή του τὸν λόγο μου, δὲν 
θὰ δεῖ ποτὲ τὸν πνευματικὸ καὶ αἰώνιο θά-
νατο (Ἰω. η´ 51). Ζοῦν καὶ μετὰ τὸν σω-
ματικό τους θάνατο τιμημένοι κοντὰ στὸ 

Θεό. Καὶ ἔχουν παρρησία ἐνώπιόν Του. 
Τὸν παρακαλοῦν, κι Ἐκεῖνος τοὺς ἀκού-
ει, ἰδιαιτέρως ἐκείνους, καὶ ἐκπληρώνει τὶς 
ἐπιθυμίες τους.

Τὰ ἱερὰ λείψανα τῶν Ἁγίων μᾶς λένε 
ὅτι οἱ Ἅγιοι εἶναι πιὸ ζωντανοὶ ἀπὸ τοὺς 
ζωντανούς. Διότι σ᾿ αὐτοὺς καὶ ὄχι στοὺς 
ζων τανοὺς καταφεύγουν οἱ ἄνθρωποι 
– δὲν περιμένουν ἀπὸ τοὺς ζωντανοὺς 
 βοήθεια. Προσεύχονται ἐπιμόνως κοντὰ 
στὶς λειψανοθῆκες τους, τοὺς λένε τὸν 
πόνο τους, ἐπικαλοῦνται τὴ βοήθειά τους. 
Καὶ παίρνουν ἀπάντηση! Θαυματουργικὴ 
θεραπεία, λύση στὸ πρόβλημα, διέξοδο 
στὰ ἀδιέξοδα…

Τὰ θαύματα τῶν ἁγίων λειψάνων μᾶς 
ἀποκαλύπτουν ἕναν ἄλλον κόσμο, οὐρά-
νιο, ποὺ ἐπικοινωνεῖ μὲ τὸν παρόντα. Δὲν 
τελειώνουν ὅλα μὲ τὸν θάνατο. Ὑπάρχει 
ζωὴ μετὰ τὸν θάνατο. Θὰ γίνει ἡ ἀνάστα-
ση τῶν  νεκρῶν. 

Μὴ δεῖς τὸ σῶμα τοῦ Ἁγίου χωρισμένο 
ἀπὸ τὴν ψυχή του καὶ πεῖς πὼς εἶναι νε-
κρό, σημειώνει ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσό-
στομος. Ἀλλὰ ἐκεῖνο πρόσεξε, ὅτι ὑπάρ-
χει σ᾿ αὐτὸ δύναμη μεγαλύτερη ἀπὸ τὴν 
ψυχή του, ἡ χάρις τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, 
«πᾶ σιν ὑπὲρ τῆς ἀναστάσεως ἀπολογου-

Τὰ ἱερὰ λείψανα μιλᾶνεΤὰ ἱερὰ λείψανα μιλᾶνε
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μένη, δι᾽ ὧν θαυματοποιεῖ»·  ὑπάρχει δύ-
ναμη ἡ ὁ   ποία δίνει μαρτυρία σὲ ὅλους γιὰ 
τὴν ἀλήθεια τῆς ἀναστάσεως μὲ τὰ ὅσα 
θαυματουργεῖ. Διότι, συνεχίζει ὁ Ἅγιος, 
ἂν σὲ νεκρὰ σώματα ποὺ ἔχουν διαλυθεῖ 
σὲ σκόνη ὁ Θεὸς χάρισε δύναμη μεγαλύ-
τερη ἀπὸ ὅ,τι σὲ ὅλους τοὺς ζωντανούς, 
πολὺ περισσότερο θὰ τοὺς χαρίσει ζωὴ 
καλύτερη ἀπὸ τὴν προηγούμενη (ἀπὸ 
αὐ τὴν ποὺ ἔζησαν στὴ γῆ) καὶ πιὸ εὐτυ-
χή, κατὰ τὸν καιρὸ ποὺ θὰ στεφανώσει 
τοὺς ἀθλητὲς τῆς ἀρετῆς (PG 50, 529).

Τὰ ἱερὰ λείψανα μᾶς διδάσκουν ὄχι μό-
νο ὅτι ὑπάρχει Θεός, ἀλλὰ καὶ ὅτι ὑπάρ-
χει καὶ διάβολος. Τὰ δαιμόνια τρέμουν τὰ 
ἁγιασμένα αὐτὰ σώματα, οὐρλιάζουν, δι-
αμαρτύρονται καὶ στὸ τέλος ἀποχωροῦν 
ἀπὸ τοὺς δαιμονισμένους. Ἡ σκόνη καὶ 
τὰ ὀστὰ καὶ ἡ τέφρα τῶν ἱερῶν  λειψάνων, 
γράφει πάλι ὁ χρυσορρήμων Ἅγιος, κα-
ταξεσχίζει τὶς ἀόρατες φύσεις (PG 61, 
583).

Τὰ ἱερὰ λείψανα ἀποτελοῦν ἔντονη 
προ   τροπὴ γιὰ πνευματικὸ ἀγώνα. Εἶναι 
συγκλονιστικὸ νὰ βλέπει καὶ νὰ ἀσπάζε-
ται κανεὶς ὅ,τι ἔχει ἀπομείνει ἀπὸ τὸ σῶμα 
ποὺ ἄθλησε γιὰ τὴν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ, 
ποὺ νήστεψε, ποὺ ἀγρύπνησε, ποὺ ἔκα-
νε μετάνοιες, ἐλεημοσύνες, ποὺ κουρά-
στηκε πολὺ σὲ κάθε λογῆς ἄσκηση, ποὺ 
ὑπέμεινε βασανιστήρια. Ἂν δεῖ κάποιος 
τὰ ματωμένα ὅπλα ἑνὸς μαχητῆ, ἀκόμη 
κι ἂν εἶναι ὁ πιὸ νωθρὸς καὶ δυσκίνητος, 
ἀμέσως πετάγεται πάνω καὶ ὁρμᾶ στὴ 
μάχη. Ἐμεῖς, ποὺ δὲν βλέπουμε ματωμέ-
να ὅπλα, ἀλλὰ τὸ ἴδιο τὸ σῶμα ποὺ ἀξι-
ώθηκε νὰ ματώσει γιὰ τὴν ὁμολογία τοῦ 
Χριστοῦ, ἀκόμη κι ἂν εἴμαστε οἱ πιὸ δειλοί, 
πῶς δὲν θὰ ἀποκτήσουμε πολλὴ προθυ-
μία, καθὼς αὐτὸ τὸ θέαμα σὰν φλόγα θὰ 
εἰσέλθει στὴν καρδιά μας καὶ θὰ μᾶς ξε-
σηκώσει στὸν ἴδιο ἀγώνα (βλ.  Ἰωάννου 
Χρυσοστόμου, PG 50, 672);

Τὰ ἱερὰ λείψανα, ὁ μεγάλος αὐτὸς θη-

σαυρός μας, μᾶς λένε ἀκόμη πόσο πολὺ  
φτωχοὶ θὰ γίνουμε, ἂν δεχθοῦμε τὴν καύ-
ση τῶν νεκρῶν.

Τέλος, τὰ ἱερὰ λείψανα ἐλέγχουν τὴ σαρ-
κολατρικὴ ἐποχή μας.  Διαμαρτύρονται ἔν-
τονα ὅτι «τὸ σῶμα οὐ τῇ πορνείᾳ, ἀλλὰ τῷ 
Κυρίῳ [γιὰ νὰ Τοῦ ἀνήκει ὡς μέλος Του], 
καὶ ὁ Κύριος τῷ σώματι [γιὰ νὰ κατοικεῖ σ᾿ 
αὐτό]» (Α´ Κορ. Ϛ´ 13)· διακηρύττουν ὅτι 
τὸ ἀνθρώπινο σῶμα δὲν εἶναι πλασμένο 
γιὰ τὴν ἀνηθικότητα, ἀλλὰ γιὰ τὸν Κύριο. 
Εἶναι λάθος νὰ τὸ ἀξιολογοῦμε μὲ κριτή-
ριο τὸ μάταιο κάλλος του· νὰ φρον τίζουμε 
μόνο νὰ εἶναι ὄμορφο, πράγμα ποὺ συχνὰ 
γίνεται ἀφορμὴ πειρασμῶν καὶ πτώσεων. 
Τὸ σῶμα μας εἶναι πλασμένο γιὰ νὰ ζεῖ τὴ 
ζωὴ τῆς ἐγκρατείας, γιὰ νὰ ἐργάζεται τὰ 
ἔργα τῆς ἀρετῆς, νὰ κουράζεται, νὰ ἱδρώ-
νει, νὰ ἀσκεῖται, ὥστε νὰ γίνει ναὸς τοῦ 
Ἁγίου Πνεύματος. Αὐτὴ εἶναι ἡ ὀμορφιά 
του, αὐτὴ εἶναι ἡ δόξα του. Αὐτὸς εἶναι ὁ 
προορισμός του. Παραδόξως γιὰ τὴν κοι-
νὴ ἀνθρώπινη λογικὴ ἡ ζωὴ τῶν σωμα-
τικῶν ἡδονῶν τὸ σκοτώνει· ἐνῶ ἡ ζωὴ 
τοῦ πνεύματος, ποὺ ζεῖ ὁ πιστὸς ἀρνού-
μενος νὰ ὑποκύψει στὶς κατώτερες ὁρμὲς 
τοῦ σώματος καὶ στὴν ὑπερβολικὴ περι-
ποίησή του, τὸ  ὠφελεῖ, τὸ ἁγιάζει· καὶ τὸ 
 ἑτοιμάζει γιὰ αἰώνια δό ξα. Διότι, ὅταν πε-
θάνει ὁ πνευματικὸς ἄν θρωπος, τὸ σῶμα 
του, ἂν καὶ νεκρό, κρύβει μέσα του σπιν-
θήρα ζωῆς, τὸν ἀρραβώνα τοῦ Πνεύμα-
τος, τὴν ἐγγύηση ὅτι θὰ ἀναστηθεῖ γιὰ νὰ 
κληρονομήσει ἑνωμένο μὲ τὴν ψυχὴ Βα-
σιλεία οὐρανῶν.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Τρεμπέλα Παν., Δογματική, τόμ. Γ´, σελ. 402.
2. Ἰωήλ, Μητροπολίτου Ἐδέσσης, Πέλλης καὶ 

Ἀλμωπίας, «Ἡ διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας μας περὶ 
τῶν ἁγίων λειψάνων», Περ. Ἐκ βαθέων, Περιοδικὴ 
ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου Γιαννιτσῶν 
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἐδέσσης, Πέλλης καὶ 
Ἀλμωπίας, τεῦχ. 21 (Νοέμβριος 2010), σελ. 41-50 
(www.inag.gr).



Α κριβῶς κάτω ἀπὸ τὸν φωτισμένο 
πολυέλαιο τῆς ἐκκλησίας τοῦ κοι-
μητηρίου αὐτὴ τὴν ὥρα  βρίσκεται 

ἀνοικτὸ τὸ φέρετρο μὲ νεκρὴ τὴν ἀείμνη-
στη πλέον Ἐλπινίκη. Μὲ τὰ χέρια της 
σταυρωμένα. Μὲ τὰ μάτια της κλειστὰ 
καὶ μὲ μειδίαμα ἐλπίδος ἀναστάσεως ζω-

γραφισμένο στὰ χείλη της. Στολισμένη μὲ ἄνθη ὁλόλευκα καὶ εὐωδιαστά. Μὲ λαμ-
πάδα ὑψωμένη δίπλα της νὰ καίει, καὶ τὴν εἰκόνα τοῦ ἀναστάντος Χριστοῦ τοποθε-
τημένη μὲ εὐλάβεια στὸ σῶμα της.

Ἡσυχία ἀπόλυτη! Κόσμος γιὰ τὴν ἡλικία της πολύς. Ὅλοι σιωπηλοί. Μᾶλλον προσ-
ευχόμενοι, περίμεναν νὰ ἀνοίξει ἡ Ὡραία Πύλη νὰ ἀρχίσει ἡ ἐξόδια Ἀκολουθία. Καὶ 
ἐγὼ δὲν χόρταινα νὰ ἀπορροφῶ τὴ γαλήνη ἐκείνης τῆς ὥρας μέσα στὸ ἱλαρὸ φῶς 
τοῦ ἀπογευματινοῦ ἥλιου ποὺ ἔμπαινε ἀπὸ τὰ πολύχρωμα παράθυρα, μεταμορφώ-
νοντας τὸ Ναὸ σὲ χῶρο ὑπερκόσμιο. 

Ὄρθιος, ἀκλόνητος ἐπὶ ὥρα στεκόμουνα... Ἡ Ἀκολουθία εἶχε ἀρχίσει. Τὰ αὐτιά μου 
γαλήνευαν μὲ τοὺς ἤχους τῶν τροπαρίων. Τὰ μάτια μου κοιτοῦσαν συνεχῶς βουρ-
κωμένα τὴ μακαρία νεκρή. Καὶ ὁ νοῦς μου ταξίδευε στὶς μεγάλες ὧρες τῆς διακονί-
ας ποὺ ζήσαμε μαζὶ μὲ τὴν ἁπλὴ νοσηλεύτρια... Στὶς ὧρες τῆς νύχτας καὶ τῆς ἡμέ-
ρας, ὅπου δὲν ἔπαυε αὐτὴ ἡ γυναίκα, ἡ νοσηλεύτρια τοῦ χειρουργείου, σὰν ἄγγελος 
ἁπαλὸς ἀλλὰ καὶ ἀεικίνητος νὰ μοῦ συμπαρίσταται σὲ κάθε λεπτὸ στὰ ἀτέλειωτα χει-
ρουργεῖα. Μὲ πόση ἀκρίβεια μετροῦσε ἕνα - ἕνα τὰ ἐργαλεῖα καὶ τὶς γάζες ποὺ μᾶς 
ἔδινε, τὰ ὁποῖα ἔπρεπε ξανὰ νὰ γυρίσουν στὰ χέρια της. 

Κάποτε εἴχαμε ξεχάσει στὸ χειρουργημένο θώρακα τοῦ ἀρρώστου μία γάζα. Πῶς 
μᾶς ἔσωσες τότε; Μὲ πόσο αὐστηρὸ τόνο τὴν ὥρα ἐκείνη ἐπανελάμβανες: «Μοῦ λεί-
πει μία γάζα, μοῦ λείπει μία...» Ναί, ἀδελφὴ Ἐλπινίκη, προέβλεπες καὶ ἔσωζες μὲ τὸ 
ἄγρυπνο μάτι σου. Ξέραμε πὼς κάθε σου λεπτὴ καὶ διακριτικὴ κίνηση εἶχε ὡς ἀπο-
τέλεσμα τὴν ἐπιτυχία. Δὲν θυμᾶμαι ποτὲ νὰ ἀστόχησες σὲ κάτι. Καὶ στὰ διαλείμμα-
τα τὰ μικρὰ τῶν μακρῶν χειρουργείων εἶχες πάντα μαζί σου ἀπὸ τὸ σπίτι ἕτοιμο 

Ἕνας θάνατοςἝνας θάνατος
γεμάτος φῶς!γεμάτος φῶς!

Ἀληθινὴ ἱστορία
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νὰ μᾶς προσφέρεις ἕναν καφέ, ἕνα τόστ, 
ἕνα χυμὸ γιὰ μιὰ ἀνάσα... Καὶ πάλι μαζὶ 
νὰ συνεχίσουμε γιὰ τὴ ζωὴ τοῦ ἑνός! Νὰ 
τὴ σώσουμε.

Σὰν ἀστραπὴ πέρασαν τοῦτες οἱ σκέ-
ψεις. Ἡ Ἀκολουθία συνεχιζόταν. Μετέ-
φερα τὸ νοῦ μου τώρα στὰ ψάλματα. 
Πρώτη φορὰ ἔνιωθα ἔτσι τὰ τροπάρια. 
Προσπα θοῦσα νὰ τὰ ἑρμηνεύσω. Μι-
λοῦσαν γιὰ τὴ ματαιότητα τῶν ἐπιγείων, 
γιὰ τὸ ἔ   λεος τοῦ Θεοῦ, γιὰ τὴν ἀνάσταση 
τῶν νεκρῶν. Ἀκούσματα γιὰ μένα τόσο 
πρωτό  γνωρα ἀλλὰ καὶ τόσο δυνατά. 
Καὶ στὸ τέλος, πρὶν ἀσπασθοῦμε μὲ σε-
βασμὸ τὸ χέρι τοῦ ἐπίγειου αὐτοῦ ἀγγέ-
λου, δύο λόγια ἀ    πὸ ἕναν ἄγνωστο ἱερέα 
ποὺ ἔλεγαν:

«Ἐλπινίκη! Μιὰ ἀδελφὴ  νοσηλεύτρια 
ποὺ ἔλιωσε σὰν λαμπάδα  ἀναμμένη στὸ 
βωμὸ τοῦ χρέους, στὴ νοσηλεία τῶν ἀρ -
ρώστων. Μιὰ ἀδελφὴ  νοσηλεύτρια ποὺ 
ἀντλοῦσε τὴ δύναμη τῆς ἀγάπης της ἀ-
πὸ τὸν παντοδύναμο Κύριο, τὸν Ὁ ποῖο
λάτρευε μὲ ὅλη της τὴν ψυχὴ καὶ μὲ ὅλη 
της τὴν καρδιά. Μιὰ ἀδελφὴ  νο σηλεύ-
τρια ποὺ ὁδήγησε στὸ Χριστὸ πλῆθος 
ἀσθενῶν. Ποὺ δὲν δίσταζε στὸ  προσ-
κεφάλι κάθε  χειρουργημένου μαζὶ μὲ τὸ 
χάδι τῆς στορ γῆς της νὰ ρίχνει καὶ τὸ 
βάλσαμο τῆς παρηγοριᾶς ἀπὸ τὸν λόγο 
τοῦ Εὐαγγελίου. Πόσους δὲν  ὁδήγησε 
ἡ ἀδελφὴ Ἐλπινίκη στὴν  Ἐξομολόγη-
ση! Στὴ λύτρωση! Στὴ  σωτηρία!... Πό-
σους ἀπὸ αὐτοὺς ἄραγε δὲν θὰ συν-
άντησε στὸν οὐρανὸ ἡ ὁσία της ψυχή, 
πόσους!...»

Τ’ ἄκουγα αὐτὰ συγκλονισμένος. Ὄχι 
μόνο μὲ τὰ αὐτιὰ τοῦ σώματος ἀλλὰ πιὸ 
πολὺ μὲ τῆς ψυχῆς. Καὶ τὰ μάτια μου 
βουρκωμένα καὶ κλειστά, σφαλισμένα. 
Εἶχα σκύψει τὸ κεφάλι, γιατὶ δὲν ἄντεχα 
νὰ μὲ βλέπει κανένας, καθὼς δεχόμουνα 
τὸν ἱερὸ συγκλονισμὸ τῆς  παρουσίας τοῦ 
Θεοῦ. Πρώτη φορὰ ἔνιωθα νὰ σπάζει ἡ 

σκληρὴ ψυχή μου, καὶ ἕνα ρίγος πρω-
τόγνωρο γιὰ μένα νὰ διαπερνᾶ τὸ κορ-
μί μου!... Αὐτὸ πρέπει νὰ εἶναι ἄγγιγμα 
Θεοῦ, σκεφτόμουνα. Τ’ ἄκουγα τὰ λόγια 
τοῦ ἀγνώστου σὲ μένα ἱερέα. Μοῦ φάνη-
κε κάποια στιγμὴ πὼς ἄκουγα τὴν ἴδια τὴ 
φωνὴ τῆς ἀδελφῆς Ἐλπινίκης, ποὺ μοῦ 
εἶχε πεῖ κάποτε:

–Κύριε καθηγητά, πότε θὰ ἐπισκεφθεῖ-
τε τὸ πνευματικὸ χειρουργεῖο; Στὸ ἐξομο-
λογητήριο ὁ χειρουργός, ὁ μεγάλος Ἰα-
τρός, ὁ Χριστός, μὲ νοσηλευτὴ τὸν Πνευ-
ματικό, μᾶς περιμένει ὅλους. Πότε;...

Ἔπρεπε νὰ πεθάνεις, ἀδελφὴ Ἐλπινί-
κη, γιὰ νὰ προσέξω τὴ φωνή σου. Κα-
θὼς κοιτῶ γιὰ τελευταία φορὰ τὴ φωτι-
σμένη σορό σου, σοῦ ὑπόσχομαι, θὰ τὸ 
δοκιμά σω τὸ δικό σου χειρουργεῖο ποὺ 
τό σο ἀ  γαποῦσες. Σήμερα διαπίστωσα 
ἀπὸ ποῦ ἔπαιρνες χάρη καὶ δύναμη νὰ 
νικᾶς. Καὶ καινούργια κάθε μέρα νὰ μᾶς 
προφθαίνεις καὶ νὰ μᾶς ὑπηρετεῖς. Καὶ νὰ 
ἔ   χεις τόσο φῶς, ποὺ νὰ σὲ λούζει  ἀκόμα 
καὶ στὸ θάνατο. Αἰωνία νὰ εἶναι ἡ μνήμη 
σου, μεγάλη μας ἀδελφὴ καὶ  πνευματική 
μας μητέρα Ἐλπινίκη! Τὸ ὄνομά σου τὸ 
ἔκανες πράξη. Μὲ τὴν ἐλπίδα σου στὸ 
Χρι στὸ νίκησες. Καὶ ἐμᾶς μᾶς νίκησες καὶ 
μᾶς κέρδισες, μακαρία Ἐλπινίκη.

Ὁ ἥλιος ἔδυε, κι οἱ καθαρὲς ἀνταύγει-
ες τῶν ἀκτίνων του ἔκαναν σπάνιο τὸ το-
πίο τοῦ ἀθηναϊκοῦ οὐρανοῦ. Ἡ ὥρα εἶχε 
περάσει. Ἔπρεπε νὰ βιαστῶ γιὰ τὸ ἀε-
ροδρόμιο. Ἡ ἀναχώρηση γιὰ τὴ Βοστώ-
νη ἦταν στὶς 9.20΄ τὸ βράδυ. Οἱ ἀσθενεῖς 
μὲ περίμεναν. Αὔριο θὰ μ’  ἔβλεπαν δια-
φορετικό. Στὸ χειρουργεῖο τοῦ  Νοσο κο -
μείου μου θὰ ἔχω τὴ φωτογραφία τῆς με-
γάλης μορφῆς τῆς Ἐλπινίκης. Καὶ στὴν 
καρδιά μου χαραγμένα τὰ λόγια καὶ τὴ 
ζωή της.

Πόσο σὲ ἀγαπῶ, Ὀρθόδοξη Ἑλλάδα, 
Πατρίδα μου, ποὺ μᾶς φανέρωσες τόσο 
φῶς!



«(Τινές) τὸν παρὰ τοῦ Θεοῦ δοθέντα καρπὸν δια-
βάλλ ουσι, λέγοντες , Μὴ ἔστω οἶνος . Λέγωμεν τοίνυν 
πρ7  αὐτούς, Μὴ ἔστω μέθη· οἶνος  γὰρ ἔργον Θεοῦ, 
μέθη δὲ ἔργον διαβόλου· οὐχ ὁ οἶνος  ποιεῖ τὴν μέθην, 
ἀλλ ' ἡ ἀσωτία ποιεῖ τὴν μέθην· μὴ διάβαλλ ε τοῦ 
Θεοῦ τὸ δημιούργημα, ἀλλ ὰ κατηγόρει τ=  τοῦ συν-
δούλου μανίας . Σὺ δὲ ἀφεA  τὸν ἁμαρτάνοντα κολά-
ζειν καὶ διορθοῦσθαι, τὸν εὐεργετοῦντα ὑβρίζεις ;

Ὅταν τοίνυν ἀκούσωμέν τινων ταῦτα λεγόντων, 
ἐπιστομίζωμεν αὐτούς· οὐ γὰρ ἡ χρῆσις , ἀλλ ' ἡ ἀμετρία τὴν μέθην ποιεῖ, μέ-
θην, τὴν κακῶν ρίζαν ἁπάντων. Οἶνος  ἐδόθη, ἵνα σώματος  ἀσθένειαν διορθώ-
σηται, οὐχ ἵνα ψυχ=  ἰσχὺν καταβάλῃ, ἵνα σαρκ7  ἀρρωστίαν ἀνέλῃ, οὐχ ἵνα 
ψυχ=  ὑγείαν λυμαίνηται. Μὴ τοίνυν ἀμέτρως  κεχρημένος  τῇ τοῦ Θεοῦ δωρεᾷ 
πάρεχε λαβS  τοῖς ἀνοήτοις  καὶ ἀναιδεστέροις  τῶν ἀνθρώπων».

(Εἰς τοὺς ἀνδριάντας, ΕΠΕ 31, 584)

  Μερικοὶ κατηγοροῦν τὸν καρπὸ τῆς ἀμπέλου ποὺ μᾶς χάρισε ὁ Θεὸς λέγοντας: Νὰ 
μὴν ὑπάρχει οἶνος. Ἐμεῖς τοὺς ἀπαντοῦμε: Νὰ μὴν ὑπάρχει μέθη. Διότι ὁ οἶνος εἶναι 
ἔργο τοῦ Θεοῦ, ἐνῶ ἡ μέθη εἶναι ἔργο τοῦ διαβόλου. Δὲν κάνει ὁ οἶνος τὴ μέθη, ἀλλ’ ἡ 
ἀσωτία. Νὰ μὴν κατηγορεῖς τὸ δημιούργημα τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ τὸ πάθος τοῦ συνανθρώ-
που σου. Σὺ ὅμως τί κάνεις; Παραμελώντας νὰ τιμωρεῖς καὶ νὰ διορθώνεις αὐτὸν ποὺ 
ἁμαρτάνει, βρίζεις τὸν Εὐεργέτη;

Ὅταν ἀκοῦμε συνανθρώπους μας νὰ ὑποστηρίζουν τέτοιες ἀπόψεις, νὰ τοὺς ἀπο-
στομώνουμε. Διότι ὄχι ἡ καλὴ χρήση, ἀλλ’ ἡ κατάχρηση τοῦ οἴνου δημιουργεῖ τὴ μέθη, 
ποὺ εἶναι ἡ ρίζα ὅλων τῶν κακῶν. Ὁ οἶνος δόθηκε γιὰ νὰ ἐνισχύει τὴν ἀδυναμία τοῦ 
σώματος, ὄχι γιὰ νὰ καταβάλλει τὴ δύναμη τῆς ψυχῆς. Δόθηκε γιὰ νὰ θεραπεύει τὴν 
ἀσθένεια τοῦ σώματος κι ὄχι γιὰ νὰ βλάπτει τὴν ὑγεία τῆς ψυχῆς. Μὴ λοιπόν, κάνον-
τας ἄμετρη χρήση τῆς δωρεᾶς τοῦ Θεοῦ, δίνεις λαβὴ στοὺς ἀνόητους καὶ ἀδιάντρο-
πους ἀνθρώπους νὰ κατηγοροῦν τὸν εὐλογημένο καρπὸ τῆς ἀμπέλου, ποὺ μᾶς χά-
ρισε ὁ Θεός.

Ἑρμηνευτικὴ ἀπόδοσηἙρμηνευτικὴ ἀπόδοση

ΙΩΑNN ΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

τρία τὴὴν έμέθην ποιεῖ μέέ

δια-
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ντων,

«Ἡ μέθη εἶναι ἔργο τοῦ διαβόλου»«Ἡ μέθη εἶναι ἔργο τοῦ διαβόλου»

τας ἄμετρη χρήση τῆς δωρεᾶς τοῦ Θεοῦ, δίνεις λαβὴ στοὺς ἀνόητους καὶ ἀδιάντρο
πους ἀνθρώπους νὰ κατηγοροῦν τὸν εὐλογημένο καρπὸ τῆς ἀμπέλου, ποὺ μᾶς χά-
ριρισεσε ὁ ὁ Θ Θεόεόςς.



«Ἐζημιώθης;
Μὴ ἀθυμήσῃς»

Τ ὸ ἔτος 387 μ.Χ. ἐξερράγη στὴν Ἀντι-
όχεια μεγάλη στάση κατὰ τοῦ αὐτο-
κράτορα Θεοδοσίου Α΄ τοῦ  Μεγάλου, 

διότι ἐπέβαλε στοὺς κατοίκους της δυσ-
βάστακτους φόρους. Ἀπὸ τὸν ἀναβρα-
σμὸ ποὺ δημιουργήθηκε κάποιοι θερμό-
αιμοι στασιαστὲς κατέστρεψαν τοὺς ἀν -
δριάντες τοῦ αὐτοκράτορα, τοῦ  πατέρα 
του, τῆς συζύγου του καὶ τῶν παιδιῶν 
του. Ὁ αὐτοκράτορας  σχεδίαζε νὰ τοὺς 
ἐπιβάλει αὐ στηρὴ τιμωρία: Θὰ φόνευε 
τοὺς στασια στὲς καὶ θὰ μετέβαλλε τὴ με-
γαλούπολη σὲ κωμόπολη. Οἱ  κάτοικοι 
τῆς Ἀντιόχειας ἀνησύχησαν καὶ ἔπε σαν 
σὲ ἀθυμία μεγάλη.

Τότε ὁ ἐπίσκοπος τῆς πόλεως Φλαβια-
νὸς ἀνεχώρησε ἐσπευσμένα γιὰ τὴν Κων-
σταντινούπολη μὲ ἀποστολὴ νὰ  ἱκετεύσει 
τὸν αὐτοκράτορα γιὰ τὴ σωτηρία τῆς πό-
λεως. Κι ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος, ποὺ εἶχε 
χειροτονηθεῖ τὴν προηγούμενη χρονιὰ ἱε-
ρέας, ἀνέλαβε νὰ ἠρεμήσει τοὺς Ἀντιοχεῖς 
καὶ νὰ τοὺς παρηγορήσει. Γιὰ τὸν σκοπὸ 
αὐτὸ ἐξεφώνησε τοὺς περίφημους εἴκοσι 
ἕνα λόγους «Εἰς τοὺς ἀνδριάντας». 

Στὸν πέμπτο λόγο του ἀναπτύσσει ὡς 
ἐπιχειρηματολογία τὴ θέση ὅτι ὁ ἄνθρω-
πος, ὅταν ζημιώνεται οἰκονομικά, ὅταν 
συκοφαντεῖται, ὅταν ἀρρωσταίνει, δὲν 
πρέπει νὰ ἀθυμεῖ ὑπερβολικὰ τόσο ποὺ 
νὰ χάνει τελείως τὸν ρυθμό του, διότι δὲν 
θὰ ὠφεληθεῖ σὲ τίποτε ἀπὸ τὴ λύπη. Ἐ  -
πιτρέπεται, ἤ, καλύτερα, ἐπιβάλλεται νὰ 
λυ  πεῖται σὲ μία μόνο περίπτωση, ὅταν 

ἁ       μαρ τάνει! Διότι τότε ὠφελεῖται ἀπὸ τὴ 
λύ    πη.

«Μηκέτι οὖν ἐπὶ ζημίᾳ χρημάτων ἀλ-
γῶ μεν, ἀλλ’ ὅταν ἁμαρτάνωμεν, ἀλγῶ μεν 
μό   νον. Πολὺ γὰρ τὸ κέρδος ἐνταῦθα ἀπὸ 
τῆς λύπης. Ἐζημιώθης; Μὴ ἀθυμήσῃς, οὐ-
δὲ γὰρ ὠφελήσεις. Ἥμαρτες;  Λυπήθητι, 
ὄφελος γάρ» (Εἰς τοὺς  ἀνδριάντας, ὁμι-
λία Ε΄, ΕΠΕ 32, 120). Νὰ μὴ λυπούμαστε 
ὑπερβολικά, ὅταν ζημιωνόμαστε οἰκονο-
μικῶς, ἀλλ’ ὅταν  ἁμαρτάνουμε, τότε νὰ 
λυπούμαστε κατὰ Θεόν.  Διότι στὴν περί-
πτωση αὐτὴ τὸ κέρδος ποὺ βγαίνει ἀπὸ 
τὴ λύπη εἶναι πολὺ μεγάλο. Ζημιώθηκες; 
Μὴν ἀθυμήσεις, διότι δὲν θὰ ὠφεληθεῖς 
σὲ τίποτε ἀπὸ τὴ λύπη. Ἁμάρτησες; Λυ-
πήσου, διότι θὰ ὠφεληθεῖς, ἂν πονέσεις 
γιὰ τὴν ἁμαρτία ποὺ διέπραξες. 

Γιὰ νὰ γίνει πιὸ πειστικὸς ὁ χρυσορρή-
μων Πατήρ, ἀναφέρει χαρακτηριστικὰ πα  -
ραδείγματα: Ἔχασε κάποιος τὸ  παιδί του 
καὶ πόνεσε πολὺ γι’ αὐτό. Ἀλλὰ μὲ τὸν 
πόνο του δὲν ἀνέστησε τὸ  νεκρό, οὔτε ὠ   -
φέλησε τὸν ἀποθανόντα.  Ραπίστηκε, ὑ  -
βρίστηκε, χλευάστηκε καὶ  λυπήθηκε πά-
ρα πολὺ γιὰ τὸν δημόσιο διασυρμό. Ἀλλὰ 
μὲ τὴ λύπη του δὲν ἐξήλειψε τὴν ὕβρη. 
Ἀρ ρώστησε μὲ βαριὰ ἀσθένεια καὶ ἔπε-
σε σὲ κατήφεια. Ἀλλὰ μὲ τὴ λύπη του δὲν 
ἀπομάκρυνε τὴν ἀσθένεια. Μπορεῖ καὶ νὰ 
τὴν ἐπιβάρυνε περισσότερο.

Ἀποροῦν μερικοὶ καὶ ρωτοῦν: Ἐφόσον 
ζημιωθήκαμε οἰκονομικῶς, συκοφαντη-
θήκαμε, ἀρρωστήσαμε, πέθανε ὁ (ἡ) σύ-
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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. 
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ΑΝΙΚζυγος ἢ τὸ παιδί μας, νὰ μὴ λυπηθοῦμε; Τί νὰ κάνουμε; 
Νὰ χαιρόμαστε; 

Βέβαια δὲν θὰ μένουμε ἀπαθεῖς, ὅταν ξεσπάσει μία 
δοκιμασία κατὰ πάνω μας. Θὰ πονέσουμε. Δὲν ἔχου-
με πέτρινη καρδιά. «Τὸ ἀπαθὲς» εἶναι «ἀπάνθρωπον», 
λέει ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος· ὅμως «τὸ πολυ-
παθές», δηλαδὴ τὸ νὰ καταβληθοῦμε τελείως ἀπὸ τὴ 
λύπη, δὲν ἔχει σχέση μὲ τὴ χριστιανικὴ φιλοσοφία (Ἐπι-
στολὴ 165, Σταγειρίῳ, 2). Ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος μᾶς 
προτρέπει νὰ κοιτᾶμε καὶ πιὸ μακριά: Ἦλθαν καὶ ἔκλε-
ψαν τὸν πλοῦτο σου. Ἀλλὰ τὸν πλοῦτο ποὺ ἔχεις στὸν 
οὐρανὸ δὲν μποροῦν νὰ σοῦ τὸν ἀφαιρέσουν. Σὲ ἔδιω-
ξαν ἀπὸ τὴν πατρίδα σου. Ἀλλὰ ἀπὸ τὴ μόνιμη πατρί-
δα σου, τὴν Ἄνω Ἱερουσαλήμ, δὲν μποροῦν νὰ σὲ διώ-
ξουν. Σὲ ἔδεσαν μὲ δεσμά. Ὅμως ἔχεις τὴ συνείδησή 
σου ἐλεύθερη καὶ δὲν αἰσθάνεσαι τὰ ἐξωτερικὰ δεσμά. 
Σὲ φόνευσαν. Πάλι θὰ ἀναστηθεῖς.

Ἡ ὑπερβολικὴ λύπη δὲν συνιστᾶ πιστοὺς χριστιανοὺς 
ποὺ ἐμπιστεύονται τὴ ζωὴ καὶ τὴν ἐλπίδα τους στὸ Θεό. 
Μᾶς ἔκλεψαν τὸ σπίτι μας, τὸ ἐργαστήριό μας, τὸ κα-
τάστημά μας, ἔγινε σεισμὸς καὶ ἀχρηστεύθηκε τὸ σπί-
τι μας, ἦλθε φωτιὰ καὶ ἔκανε στάχτη τὸ κτῆμα μας; Ὅλα 
αὐτὰ εἶναι ὑλικὲς ζημιές. Μποροῦν νὰ ξαναγίνουν καὶ 
καλύτερα. Θὰ κάνουμε λίγη ὑπομονή, θὰ ἐπικαλεσθοῦ-
με τὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ, θὰ δουλέψουμε μὲ τὸν τίμιο 
ἱδρώτα μας καὶ σιγά-σιγὰ θὰ διορθωθεῖ ἡ ζημιὰ ποὺ 
πάθαμε. Μᾶς συκοφάντησαν, μᾶς ὕβρισαν; Νὰ λέμε: 
«Τὸν ἑαυτὸν μὴ ἀδικοῦντα οὐδεὶς παραβλάψαι δύνα-
ται». Αὐτὸν ποὺ δὲν βλάπτει ὁ ἴδιος τὸν ἑαυτό του, δὲν 
μποροῦν οἱ ἄλλοι νὰ τὸν βλάψουν οὐσιαστικά. Μόνο 
στὸν ἑαυτό τους κάνουν ζημιά. Μᾶς ἐπισκέφθηκαν 
ἀσθένειες καὶ θάνατοι προσφιλῶν προσώπων; Νὰ τὶς 
ἀντιμετωπίζουμε μὲ ὑπομονὴ καὶ μὲ καρτερία. Διότι οἱ 
δοκιμασίες εἶναι προσωρινές, ἐνῶ ἡ πνευματικὴ ὠφέ-
λεια ποὺ καρπούμεθα, αἰώνια (βλ. Ἰωάννου Χρυσοστό-
μου, ΕΠΕ 31, 496-563).

Ἡ ὑπερβολικὴ λύπη δὲν μπορεῖ νὰ διορθώσει οὔτε τὴ 
χρηματικὴ ζημιά, οὔτε τὴν ὕβρη, οὔτε τὴ βλάβη, οὔ τε τὴν 
ἀσθένεια, οὔτε τίποτε ἄλλο παραπλήσιο. Ἡ  φτώχεια, ἡ 
ἀρρώστια, οἱ θάνατοι προσφιλῶν προσώπων καὶ τὰ 
παρόμοια κακὰ δὲν ὑποχωροῦν  εὐκολότερα μὲ τὰ δά-
κρυα. Μὲ τὰ δάκρυα καὶ τὴ λύπη διορθώνεται μία μόνο 
ζημιά. Ἡ ζημιὰ ποὺ προξενεῖται ἀπὸ τὴν ἁμαρτία. Γιατί 
συμβαίνει αὐτό; Θὰ τὸ ἐξηγήσουμε σὲ ἑπόμενο ἄρθρο 
μας.


