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Ἡ καταφρόνηση τοῦ θανάτου
στοὺς ἀγωνιστὲς τοῦ ̓21

Ο ἱ ἐπαναστάσεις καὶ οἱ πόλεμοι 
ποὺ γίνονται στὶς ἡμέρες μας εἶναι 
συν ήθως  πόλεμοι  συμφερόντων. 

Ἡ Ἐπανάσταση ὅμως τοῦ 1821 δὲν μοιά-
ζει μ’ αὐτοὺς τοὺς πολέμους, διότι εἶχε ἄ 
ρωμα πίστεως,  ἀπόφαση θανάτου, μαρ-
τυρικὸ φρόνημα! Μιὰ  χούφτα ἄνθρωποι, 
βασανισμένοι, κυρτωμένοι ἀ   πὸ τὸ ἀσή-
κωτο βάρος τῆς τουρκικῆς σκλαβιᾶς τε-
τρακοσίων καὶ πλέον ἐτῶν, ξεσηκώθη-
καν νὰ διώξουν τὸν βάναυσο κατακτητή, 
χωρὶς νὰ ἔχουν ὅπλα καὶ τακτικὸ στρατό. 
Μόνα τους ὅπλα ἦταν ἡ καταφυγή τους 
στὸ Θεὸ καὶ τὴν Ὑπέρμαχο Στρατηγὸ καὶ 
ἡ ἀπόφασή τους νὰ πεθάνουν πολεμών
τας «γιὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστη τὴν ἁγία 
καὶ τῆς Πατρίδος τὴν ἐλευθερία». 

Οἱ προπάπποι μας, χωρὶς νὰ ξέρουν 
γράμματα, γνώριζαν τὸ δυσκολότερο μά-
θημα τῆς πνευματικῆς ζωῆς, τὸ μάθη-
μα τοῦ σταυροῦ καὶ τῆς θυσίας. Τὰ χώ-
ματα τῆς ἑλληνικῆς γῆς, ποὺ ἐλεύθεροι 

ἐ   μεῖς πατᾶμε, ζυμώθηκαν μὲ τὰ αἵματα 
καὶ σπάρθηκαν μὲ τὰ ὀστὰ ἑνὸς ἑκατομ-
μυρίου Ἑλλήνων ἀγωνιστῶν. Πολλοὶ ἀπ’  
αὐτοὺς βασανίστηκαν, κατακρεουργήθη-
καν, παλουκώθηκαν, γδάρθηκαν ἢ ψή-
θηκαν στὸ σουβλὶ καταφρονώντας τὸν 
θάνατο.

Πρῶτοι οἱ Νεομάρτυρες! Κατὰ τὸν Φώ
τη Κόντογλου, 35.000 Νεομάρτυρες μαρ-
τύρησαν στοὺς χρόνους τῆς Τουρκοκρα-
τίας. Ἀκόμη καὶ «μειράκια ἑωράκαμεν... τῇ 
τομῇ τῆς μαχαίρας ἀφόβως ὑποκλίνον τα 
τὸν αὐχένα», γράφει ὁ Πατριάρχης Ἱερο-
σολύμων Νεκτάριος (16601669). 

Ἡ ἁγία Φιλοθέη, ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰ τω
λὸς καὶ οἱ λοιποὶ Διδάσκαλοι τοῦ Γένους 
καλλιεργοῦσαν στοὺς  κακοπαθημένους 
ραγιάδες τὸ μαρτυρικὸ φρόνημα! 

 Ἀπόφαση θανάτου εἶχαν καὶ οἱ κλέ-
φτες, ποὺ ἀνέβαιναν στὰ βουνὰ νὰ πολε-
μήσουν τοὺς Τούρκους! 

Οἱ Σουλιῶτες καὶ οἱ Σουλιώτισσες ἔδω-
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σαν πολλὰ καὶ μεγάλα δείγματα καταφρο-
νήσεως τοῦ θανάτου! 

Ἡ Φιλικὴ Ἑταιρεία, ποὺ  προετοίμαζε 
τοὺς δουλωμένους Ἕλληνες γιὰ τὸ «πο 
θού μενο», μέσα ἀπὸ τοὺς ὅρκους τῶν 
κατηχουμένων καλλιεργοῦσε καὶ τὴν κα-
ταφρόνηση τοῦ θανάτου. Οἱ σημαῖες τῆς 
Ἐπαναστάσεως εἶχαν ὅλες Σταυρό, θυ-
μίζοντας σ’ αὐτοὺς ποὺ πολεμοῦσαν τὴν 
ἀπόφαση τοῦ θανάτου. Οἱ  Ἱερολοχίτες 
ποὺ ἔπεσαν μέχρις ἑνὸς στὸ  Δραγατσάνι, 
ἔφεραν στὰ ἐνδύματα καὶ στὸν σκοῦφο 
τους τὴ νεκροκεφαλή. Ἡ  βαθύτερη  ση 
 μασία καὶ αὐ τῆς τῆς  παραστάσεως  εἶ ναι ἡ 
κα ταφρό νηση τοῦ θανάτου.

Ὁ ἡρωικότερος μαχητὴς τῆς ἐπαναστά-
σεως στὴ Μολδοβλαχία, ὁ Γιωργάκης 
Ὀ   λύμπιος, ἔλεγε στὰ παλληκάρια του: 
«Ἐμπρός, ἀδέλφια, ἂς πεθάνουμε κοιτά-
ζοντας ἄφοβα τὸν θάνατο στὰ μάτια». 

Ὁ μαρτυρικὸς Πατριάρχης Κωνσταντι-
νουπόλεως Γρηγόριος ὁ Ε΄ εἶπε στοὺς 
συνοδικοὺς Ἀρχιερεῖς ποὺ τοῦ  πρότειναν 
νὰ τὸν κρύψουν: «Ὁ θάνατός μου θὰ ὠ 
φελήσει περισσότερο παρὰ ἡ ζωή μου».

Ὁ ἐπιφανέστερος πολέμαρχος τῆς Ἐπα-
ναστάσεως, ὁ Θεόδωρος  Κολοκοτρώνης, 
δίδασκε ὄχι μόνο τὴ στρατηγικὴ τοῦ πο-
λέμου ἀλλὰ καὶ τὴ καταφρόνηση τοῦ θα
νάτου. Ταυτόχρονα ἐνέπνεε καὶ τὴν πί στη 
καὶ τὴν εὐσέβεια. Στὰ Δερβενάκια ἀποδε-
κάτισε τὴ στρατιὰ τοῦ Δράμαλη. Παρόλο 
ποὺ πολεμοῦσαν τρία ἡμερόνυχτα χωρὶς 
νὰ ξαποστάσουν, ἐπειδὴ ξημέρωνε ἡμέ-
ρα Παρασκευή, εἶπε ὁ Γέρος τοῦ Μωριὰ 
στὰ παλληκάρια του: «Θὰ νηστέψουμε 
ὅλη τὴν ἡμέρα μὲ αὐστηρὴ νηστεία, γιὰ νὰ 
εὐχαριστήσουμε τὸν Θεὸ καὶ τὴν Παναγία 
ποὺ μᾶς χάρισαν τὴ νίκη». 

Ἡ ἱστορία σημειώνει γιὰ τὸν Ὀδυσσέα 
Ἀνδροῦτσο ὅτι κλείστηκε στὸ Χάνι τῆς 
Γραβιᾶς χορεύοντας τὸν χορό· «Κάτω 
στοῦ Βάλτου τὰ χωριά». Ὁ χορὸς ἐκεῖνος 
ἦταν ταυτόχρονα γλέντι θανάτου.

Ὁ Κωνσταντίνος Κανάρης ἀνέλαβε τὴν 

ἐπιχείρηση νὰ κάψει τὴ ναυαρχίδα τοῦ 
Κα   ρᾶ Ἀλῆ λέγοντας στὸν ἑαυτό του:

–Κων σταντῆ, θὰ πεθάνεις!
Ὁ Μάρκος Μπότσαρης εἶπε στὰ παλλη-

κάρια του, πρὶν ξεψυχήσει, στὴ μάχη τοῦ 
Κεφαλόβρυσου: «Ἀδελφοί, ἐγὼ ἔκανα τὸ 
χρέος μου πρὸς τὴν Πατρίδα καὶ πεθαίνω 
εὐχαριστημένος». 

Τὴν καταφρόνηση τοῦ θανάτου φανε
ρώνει καὶ ἡ θυσία στὸν καταρράκτη «Ἀ 
ραπίτσα» τῆς Νάουσας, ποὺ εἶναι τὸ Ζά-
λογγο τῆς Μακεδονίας.

Ἀλλὰ ἐκεῖ ποὺ ἡ καταφρόνηση τοῦ θα-
νάτου ἀνέβηκε σὲ ὕψη δυσθεώρητα, ἦταν 
τὸ Μεσολόγγι. Γιὰ τὸ Μεσολόγγι ἔγραψε ὁ 
Ν. Κασομούλης: «Κανένα δὲν ἔβλεπα νὰ 
σκύφτη ἀπὸ τὰ βόλια. Ὅλοι ἔτρεχαν εἰς 
τὴν φωτιάν. Ὁ πόλεμος εἶχε καταντήσει 
εἰς τὴν ἀκοήν των ὡσὰν μία μουσική»! Οἱ 
ἐλεύθεροι πολιορκημένοι ἦταν ἀποφασι-
σμένοι «νὰ ἀποθάνουν ἐκ καρδίας διὰ τὴν 
ὑπὲρ Πατρίδος ἀγάπην, διὰ τὸν ὑπὲρ Χρι-
στοῦ ἔρωτα καὶ διὰ τὴν ἐλευθερίαν». Ἐλά-
χιστοι ἐπέζησαν. Οἱ περισσότεροι ἔπεσαν 
ἡρωικῶς μαχόμενοι!

Θαυμάζουμε τὴν ἀντοχὴ τῶν ἀγωνι
στῶν τοῦ ’21 στὴν κακοπάθεια, τὴν αὐτα-
πάρνησή τους, τὸ μαρτυρικὸ  φρόνημά 
τους! Κατανοοῦμε ὅτι ὅλα τὰ ὡραῖα καὶ 
τὰ μεγάλα γίνονται μὲ κόπους καὶ μὲ θυσί-
ες! Ἂν λοιπὸν θέλουμε νὰ τοὺς μοιάσου-
με, νὰ μὴν ἐπιδιώκουμε τὴν καλοπέρα-
ση, ἀλλὰ νὰ ἔχουμε ἀπόφαση θανά -
του . Χωρὶς σταυρὸ δὲν ἔρχεται ἀνάστα-
ση. Χωρὶς θυσίες δὲν ἔρχεται τὸ ποθούμε-
νο. Μὲ σταυρὸ καὶ μὲ θυσίες ἔρχονται ὅλα 
τὰ δῶρα τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Κι ἔτσι τι-
μοῦμε ἀληθινὰ τοὺς ἀγωνιστὲς τοῦ 1821, 
ποὺ θυσιάστηκαν γιὰ νὰ ζοῦμε ἐμεῖς σή-
μερα ἐλεύθεροι. Ἡ Πατρίδα μας περισ-
σότερο ἀπὸ κάθε ἄλ λη ἐποχὴ χρειάζεται 
σήμερα ἀπογόνους ποὺ θὰ τιμοῦν τοὺς 
ἔνδοξους προγόνους τους καὶ θὰ βαδί-
ζουν στὰ ἴχνη τους μὲ  ἀπόφαση θα -
νάτου !
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ΤΟ 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ

ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΜΑΡΤΙΟΥ
(Δ΄ Νηστειῶν)

Ἰωάννου τῆς «Κλίμακος»Βασιλείου ἱερομάρτυρος, 
Καλλινίκης μάρτυρος
Ἦχος πλ. δ΄ -  Ἑωθινὸν Η΄

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Ἑβρ. ς΄ 13-20

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ
Μάρκ. θ΄ 17-31

1. Ἡ μακροθυμία 
τοῦ Κυρίου

Ὅταν ὁ  Κύριος Ἰη-
σοῦς, μετὰ τὴ  Με τα
μόρφωσή Του, κα
τέβηκε ἀπὸ τὸ ὄ   ρος 
Θαβώρ, ἔτρεξαν πολ  
λοὶ νὰ Τὸν συναντή-
σουν. Τὸν πλησίασε 
τότε κι ἕνας πονεμέ
νος πατέρας καὶ Τοῦ 
εἶπε: Διδάσκαλε, Σοῦ 
 ἔφερα τὸν γιό μου, 
ποὺ ἔχει κα τα ληφθεῖ 
ἀπὸ πονηρὸ πνεῦμα 
καὶ τὸν ἔχει ἀφήσει 
 ἄλαλο. 

Μά  λι στα ὅταν τὸν 
 κυριεύει, τὸν ρίχνει 
κάτω, τὸν κάνει νὰ 
βγάζει ἀ   φροὺς ἀπὸ 
τὸ στόμα καὶ νὰ  τρίζει 
τὰ δόντια του, καὶ τὸν 
ἀφήνει ἀ   ν  αίσθητο! Εἶ
πα πρὶν στοὺς μαθη

Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ 
ΤΟΥ ΣΕΛΗΝΙ-
ΑΖΟΜΕΝΟΥ 

ΝΕΟΥ

t 
ῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἄνθρωπός τις προσῆλθε τῷ ̓ Ιησοῦ, 
γονυπετῶν αὐτῷ καὶ λέγων· διδάσκαλε,  ἤνεγκα 
τὸν υἱόν μου πρός σε, ἔχοντα πνεῦμα  ἄλαλον. καὶ 

ὅπου ἂν αὐτὸν καταλάβῃ, ρήσσει αὐτόν, καὶ ἀφρίζει 
καὶ τρίζει τοὺς ὀδόντας αὐτοῦ, καὶ ξηραίνεται· καὶ 
εἶπον τοῖς μαθηταῖς σου ἵνα αὐτὸ ἐκβάλωσι, καὶ οὐκ 
ἴσχυσαν. ὁ δὲ ἀ  ποκριθεὶς αὐτῷ λέγει· ὦ γενεὰ ἄπιστος, 
ἕως πότε πρὸς ὑ    μᾶς ἔσομαι; ἕως πότε  ἀνέξο μαι ὑμῶν; 
φέρετε αὐτὸν πρός με. καὶ ἤνεγκαν αὐτὸν πρὸς αὐ τόν. 
καὶ ἰδὼν αὐτὸν εὐθέως τὸ πνεῦμα ἐσπάραξεν αὐτόν, 
καὶ πε   σὼν ἐπὶ τῆς γῆς  ἐκυλίετο ἀφρίζων. καὶ ἐπηρώτη-
σε τὸν πα   τέρα αὐτοῦ· πόσος χρό νος ἐστὶν ὡς τοῦτο γέ
γονεν αὐτῷ; ὁ δὲ εἶπε· παιδιόθεν. καὶ πολ λάκις αὐ   τὸν 
καὶ εἰς πῦρ ἔβαλε καὶ εἰς ὕδατα, ἵνα ἀπο   λέσῃ αὐτόν· 
ἀλλ᾿ εἴ τι δύνασαι, βοήθησον ἡμῖν  σπλαγχνισθεὶς ἐφ᾿ 
ἡμᾶς. ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτῷ τὸ εἰ  δύνασαι πιστεῦσαι, 
πάντα δυνατὰ τῷ πιστεύοντι. καὶ εὐθέως κρά   ξας ὁ 
πατὴρ τοῦ παι   δίου μετὰ δακρύων ἔλεγε·  πιστεύω, 
κύριε· βοήθει μου τῇ ἀπιστίᾳ. ἰδὼν δὲ ὁ ̓ Ιησοῦς ὅτι ἐ    πι   
συν   τρέχει ὄχλος, ἐπετίμησε τῷ  πνεύματι τῷ ἀκαθάρτῳ 
λέ   γων αὐ  τῷ· τὸ πνεῦμα τὸ ἄλαλον καὶ κωφόν, ἐγώ σοι 
 ἐπιτάσ σω, ἔξ ελ θε ἐξ αὐτοῦ καὶ μηκέτι εἰσέλθῃς εἰς 
αὐτόν. καὶ  κρᾶ  ξαν καὶ πολλὰ σπαρά ξαν αὐτὸν ἐξῆλ
θε, καὶ  ἐγένετο ὡσεὶ νε     κρός, ὥστε  πολλοὺς λέγειν ὅτι 
ἀπέθανεν. ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς  κρα τή σας αὐτὸν τῆς χει     ρὸς ἤ  
γειρεν αὐτόν, καὶ  ἀνέ  στη. Καὶ εἰσελθόν τα αὐτὸν εἰς 
οἶκον οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἐ πηρώ των αὐτὸν κατ᾿ ἰδίαν, 
ὅτι ἡμεῖς οὐκ  ἠδυνήθημεν ἐκ   βαλεῖν αὐτό. καὶ εἶ πεν αὐ
τοῖς· τοῦ   το τὸ γένος ἐν οὐδενὶ  δύναται ἐξ ελθεῖν εἰ μὴ 
ἐν προσευχῇ καὶ νηστείᾳ. Καὶ ἐκεῖ θεν ἐξελ θόντες πα 
ρεπορεύ οντο διὰ τῆς Γαλιλαίας, καὶ οὐκ ἤθελεν ἵνα τις 
γνῷ· ἐδίδασκε γὰρ τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ καὶ ἔλεγεν αὐ  
τοῖς ὅτι ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοται εἰς χεῖρας 
ἀνθρώπων, καὶ ἀ         πο κτενοῦσιν αὐτόν, καὶ ἀποκτανθεὶς 
τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἀναστή σεται.
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 τές Σου νὰ βγάλουν τὸ δαιμόνιο αὐτό, ἀλ
λὰ δὲν μπόρεσαν. 

Γυρίζει τότε ὁ Κύριος καὶ μὲ τόνο ἐπιτι-
μητικὸ λέγει: «ὦ γενεὰ ἄπιστος, ἕως πότε 
πρὸς ὑμᾶς ἔσομαι; ἕ  ως πότε ἀνέξομαι 
ὑμῶν;»· ὦ ἄνθρωποι, εἴδατε τόσα θαύ-
ματα καὶ παραμένετε ἄπιστοι! Ἕως πότε 
θὰ εἶμαι μαζί σας; Ἕως πότε θὰ σᾶς ἀνέ-
χομαι;... Φέρτε μου ἐδῶ τὸ παιδί. 

Μεγάλη ἀναστάτωση εἶχε  προκαλέσει 
ἡ ἀδυναμία τῶν μαθητῶν τοῦ Κυρίου νὰ 
θεραπεύσουν τὸ παιδί. Ὁ πατέρας ἦταν 
ἀνήσυχος. Ὁ κόσμος σὲ ἀπορία. Οἱ Γραμ-
ματεῖς, ποὺ δὲν ἔχαναν εὐκαιρία νὰ κατη-
γορήσουν τὸν Χριστὸ καὶ τοὺς μαθητὲς 
Του, φαίνεται ὅτι βρῆ καν εὐκαιρία νὰ πε-
τάξουν λόγους πικροὺς καὶ βλάσφημους. 
Κι ὁ  Κύριος Ἰησοῦς, ποὺ εἶδε ὅλη αὐτὴ τὴν 
ταραχή, δὲν μποροῦσε παρὰ νὰ ἐκφρά-
σει τὴ θλίψη του μπροστὰ στὴν ἀπιστία 
ὅλων τῶν ἀνθρώπων ἐκείνων.

Ἀλλὰ ἂν ὁ Κύριος μίλησε μὲ αὐστηρότη-
τα στοὺς ἀνθρώπους τῆς γενιᾶς Του ποὺ 
ἔμεναν ἄπιστοι παρὰ τὰ θαύματα ποὺ 
εἶχαν δεῖ, τί θὰ ἔλεγε στὴ δική μας γενιά; 

Ἄραγε τί πίστη θὰ ζητοῦσε ἀπὸ ἐμᾶς τοὺς 
χριστιανούς, ποὺ ἔχουμε γνωρίσει τὴν 
ἀλήθεια τοῦ Εὐαγγε λίου καὶ ζοῦμε μέσα 
στὴν Ἐκκλησία μὲ τὴ χάρη τῶν ἁγίων Μυ-
στηρίων καὶ τὴν ἐμπειρία ἀναρί θμητων 
θαυμάτων;... Ὅ    ταν ἀπολαμβάνουμε τό-
σες δωρεὲς τοῦ Θεοῦ, πῶς εἶναι δυνατὸν 
νὰ λυγί ζουμε στὴν πρώτη δυσκολία καὶ 
νὰ ἀ   πελπιζόμαστε;... 

Κι ὅμως, παρὰ τὴν ἀδυναμία καὶ τὴν 
ὀλιγοπιστία μας ὁ Κύριος  μακροθυμεῖ. 
Μᾶς ἀνέχεται καὶ περιμένει τὴ μετάνοιά 
μας, ἐνῶ Ἐκεῖνος συνεχίζει νὰ στέλνει 
πλούσιες τὶς χάριτες καὶ τὶς  εὐλογίες Του. 
Ὅπως φάνηκε καὶ στὴ συνέχεια τῆς εὐαγ-
γελικῆς περικοπῆς, ὅταν ζήτησε νὰ Τοῦ 
φέρουν τὸ παιδὶ γιὰ νὰ τὸ θεραπεύσει.  

2. Προσευχὴ καὶ νηστεία 
Ὁδήγησαν λοιπὸν μπροστά Του τὸν 

ταλαίπωρο νέο. Τότε τὸ πονηρὸ πνεῦ
μα ἄρχισε νὰ ταράζει μὲ φοβεροὺς σπα-
σμοὺς τὸ νέο, ὁ ὁποῖος ἔπεσε καὶ κυλιό-
ταν στὴ γῆ βγάζοντας ἀφροὺς.

–Ἀπὸ πότε συμβαίνει αὐτό;...  ρώτησε 
ὁ Κύριος. «Παιδιόθεν»,  ἀπάντησε ὁ πα 
τέρας καὶ συνέχισε: Πολλὲς φορὲς μά
λιστα τὸν ἔριξε στὴ φωτιὰ καὶ στὸ νε  ρό! 
Ἂν λοιπὸν μπορεῖς νὰ κάνεις κάτι, λυπή-
σου μας καὶ βοήθησέ μας... 

–Ἐὰν ἐσὺ μπορεῖς νὰ πιστέψεις, ὅλα 
εἶ ναι δυνατὰ σ’ ἐκεῖνον ποὺ πιστεύει, ἀ  
ποκρίθηκε ὁ Κύριος.  

Κλαίγοντας τότε ὁ πατέρας τοῦ  παιδιοῦ, 
φώναξε δυνατά: «πιστεύω, Κύριε·  βοήθει 
μου τῇ ἀπιστίᾳ», πιστεύω ὅτι ἔχεις τὴ δύ-
ναμη νὰ μὲ βοηθήσεις. Βο ήθησέ με ν’ ἀ  
παλλαγῶ ἀπὸ τὴν ὀλιγοπιστία μου. 

Τότε ὁ Κύριος πρόσταξε αὐστηρὰ τὸ 
δαι μονικὸ πνεῦμα: Πνεῦμα ἄλα λο καὶ 
κου φό, Ἐγὼ σὲ διατάζω, βγὲς ἀπ’ αὐ τὸν 
καὶ μὴν ξα να μπεῖς ποτὲ πιὰ μέσα του!

Καὶ τὸ πονηρὸ δαιμόνιο, ἀφοῦ κραύγα-
σε δυνατὰ καὶ συντάραξε τὸ  παιδί, βγῆκε. 
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Ὁ νέος ἔγινε σὰν νεκρὸς·  πολλοὶ νόμιζαν 
ὅτι πέθανε. Ὁ Χριστὸς ὅμως τὸν ἔπιασε 
ἀπ’ τὸ χέρι καὶ τὸν σήκω σε ὄρθιο. 

Ὅταν, λίγο ἀργότερα, ὁ Κύριος μπῆκε 
σὲ κάποιο σπίτι, Τὸν πλησίασαν ἰδιαιτέ-
ρως οἱ μαθητές Του καὶ Τὸν ρώτησαν: 
Για τί ἐμεῖς δὲν μπορέσαμε νὰ  βγάλουμε 
τὸ πονηρὸ πνεῦμα; Κι Ἐκεῖνος τοὺς ἀπάν
τησε: «τοῦτο τὸ γένος ἐν οὐ δενὶ δύναται 
ἐξελθεῖν εἰ μὴ ἐν προσευ χῇ καὶ νηστείᾳ»· 
αὐτὸ τὸ εἶδος τοῦ δαιμονίου δὲν βγαίνει 
μὲ τίποτε ἄλλο παρὰ μὲ προσευχὴ ποὺ 
συνο δεύεται ἀπὸ νηστεία.

Ἔπειτα ἔφυγαν ἀπὸ ἐκεῖ, καὶ διέσχισαν 
τὴ Γαλιλαία ἀπὸ τὴ δυτικὴ ὄχθη τοῦ Ἰορ-
δάνου. Καὶ καθὼς ὁ Κύριος ἦ   ταν μόνος 
μὲ τοὺς μαθητές Του, τοὺς μι λοῦσε προ-
φητικὰ γιὰ τὸ Πάθος καὶ τὴν Ἀνάστασή 
Του κι ἔτσι  προετοίμαζε τὶς ψυχὲς τους 
γιὰ τὰ συγκλονιστικὰ αὐ τὰ γεγονότα.

Ἂς σταθοῦμε ὅμως στὴν ἀπάντηση τοῦ 
Κυρίου, ὅταν οἱ μαθητὲς Τὸν ρώ τησαν 
για τί δὲν μπόρεσαν νὰ θεραπεύσουν τὸ 
παιδί: Γιὰ τέτοιες δύσκο λες περιπτώσεις, 
χρειάζεται προσευχὴ καὶ νηστεία, εἶπε. 
Αὐτὰ εἶναι τὰ πανίσχυρα ὅπλα ποὺ μᾶς 
προτείνει ὁ Χριστὸς στὸν πόλεμο κατὰ 
τοῦ πονηροῦ: Πρῶ τα, θερμὴ προσευ-
χή, διότι αὐτὴ φανερώνει τὴν πίστη καὶ 
τὴν ἐξάρτησή μας ἀπὸ τὸν παντοδύναμο 
Θεό. Καί παράλληλα,  νηστεία, ἡ ὁποία 
 ταπεινώνει τὴν σάρκα καὶ ἐξυψώνει τὸ 
πνεῦμα πρὸς τὸν ἅγιο Θεό. 

Ἰδιαίτερα αὐτὴ τὴν περίοδο τῆς Μεγά-
λης Τεσσαρακοστῆς, ἡ ἁγία μας Ἐκκλη-
σία μᾶς καλεῖ νὰ ἐφοδιαστοῦμε μὲ αὐτὰ 
τὰ πνευματικὰ ὅπλα, προκειμένου νὰ ἀν
τιμετωπίζουμε νικηφόρα τὶς ἐπιθέσεις τοῦ 
πονηροῦ. Ἂς μὴν ἀπελπιζόμαστε λοιπόν, 
ἂν βλέπουμε ὅτι ὁ ἀγώνας εἶναι δύσκο-
λος καὶ ὁ ἐχθρὸς ἰσχυρός. Ἂν ἀκολουθή-
σουμε τὸν λόγο τοῦ Κυρίου καὶ καταφεύ-
γουμε ταπεινὰ στὴν προσευχὴ καὶ στὴ 
νηστεία, εἶναι βέβαιο ὅτι θὰ ξεπερνοῦμε 
κάθε πειρασμό.

✝ Ἀθανασίου ᾿Ι. Σκαρμόγιαννη

Η ΑΓΙΑ ΦΙΛΟΘΕΗ
ΚΑΥΧΗΜΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

 
Στὴν ἔνδοξη χορεία τῶν Νεομαρτύρων ἀνήκει 

καὶ ἡ ἁγία ὁσιομάρτυς Φιλοθέη. ῾Υπῆρξε διακόνισ-
σα τῆς ἀγάπης ἀλλὰ καὶ διδασκάλισσα τῆς νεότη-
τας, ἡ πρώτη μεγάλη διδασκάλισσα τοῦ Γένους, 
ποὺ ἔσωσε χιλιάδες ῾Ελληνίδων ἀπὸ τὰ βέβηλα 
χέρια τῶν κατακτητῶν καὶ ἀπὸ τὸν φοβερὸ ἐξισλα-
μισμό. Ὑπῆρξε πρόδρομος καὶ πρωτεργάτις μέσα 
στὸ πλῆθος τῶν ῾Ηρώων καὶ Μαρτύρων τῆς ῾Ελ-
ληνικῆς ᾿Επαναστάσεως. Σελίδες 171. Τιμᾶται 7 �. 

✼   ✼   ✼
Νικολάου Π. Βασιλειάδη 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
 
Τὸ βιβλίο αὐτὸ ξαναζωντανεύει μπροστά μας τὸ 

μεγάλο Εἰκοσιένα, τοὺς γιγαντομάχους του, τοὺς
Δασκάλους τοῦ Γένους, τοὺς ἐθνομάρτυρες κλη
ρικούς, τὰ Σουλιωτόπουλα, ποὺ μάχονταν στ᾿ ἄπαρ
το Σούλι, τὶς ῾Ελληνίδες μάνες...  Ξαναζωντανεύει 
τοὺς θρυλικοὺς μαχητὲς τοῦ 194041, τὶς τραγικὲς 
μὰ λαμπρὲς σελίδες τοῦ 192022 καὶ τὴ γενναία 
ἀντίσταση τῶν παιδιῶν τῆς μαρτυρικῆς Κύπρου τὸ 
1974. Στὸ ἴδιο βιβλίο δίνεται ἀπάντηση στὰ δόλια 
συνθήματα «κάτω ἡ πατρίδα», «κάτω τὰ σύνορα» 
καὶ ἀποκαλύπτεται γιατί χτυποῦν τὴν ῾Ελλάδα μας 
αὐτοὶ ποὺ τὴν πολεμοῦν. Σελίδες 282. Τιμᾶται 7 �.

✼

ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΕΣ
ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΕΠΟΥΣ

1955-1959
(῎Επαινος ᾿Ακαδημίας ᾿Αθηνῶν)

Νεανικὲς μορφὲς τοῦ μεγάλου ἔπους τῆς Κύ
πρου μας τῶν ἐτῶν 195559, ποὺ ἔθρεψαν καὶ
γι γάντωσαν μὲ τὸ αἷμα τους τὸ δέντρο τῆς ᾿Ελευ
θερίας. Τὰ κείμενα καὶ οἱ ἐπιστολές τους ἀποτελοῦν 
ἀθάνατα μνημεῖα πίστεως στὸ Θεὸ καὶ ἀγάπης 
πρὸς τὴν ᾿Ελευθερία. Σελίδες 299. Τιμᾶται 10 �.

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



Κ άθε φορὰ ποὺ γιορτάζουμε οἱ πι 
στοὶ χριστιανοὶ τὴ  μεγάλη γιορ τὴ 
τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Ὑ   περ α

γίας Θεοτόκου, τῆς Παναγίας μας, μὲ 
εὐ  γνωμοσύνη  στρεφόμαστε πρὸς τὸ σε 
πτὸ πρόσωπό της, γιατὶ πανηγυρίζου
με τὸ μέγιστο γεγονὸς ποὺ  συνδέθηκε 
ἄρρηκτα μὲ Αὐτήν, τὴν ἀρχὴ τοῦ μυστη-
ρίου τῆς σωτηρίας μας. Αὐτὴ τὴ μέρα ἀ  
ποκαλύπτεται ἀπὸ τὸν Ἀρχάγγελο Γα-
βριὴλ στὴν «εὐλογημένη» ἀνάμεσα σὲ 
ὅ    λες τὶς γυναῖκες, στὴν «Κεχαριτωμένη» 
Κόρη τῆς Ναζαρέτ, τὴ Μαριάμ, τὸ μυστή-
ριο τῆς σαρκώσεως τοῦ Υἱοῦ καὶ Λόγου 
τοῦ Θεοῦ.

«Μὴ φοβᾶσαι, Μαριάμ, ἀλλὰ νὰ χαίρε-
σαι», τῆς εἶπε ὁ Ἀρχάγγελος. «Νὰ χαί-
ρεσαι, διότι ὁ Θεὸς σὲ ἔκρινε ἄξια νὰ 
δεχθεῖς τὴν ἐξαιρετικὴ εὔνοια καὶ χάρη 
Του, τέτοια ποὺ δὲν τὴν ἔλαβε ποτὲ κα-
μία ἄλλη γυναίκα, ἀλλὰ Ἐσὺ μόνο ἀξιώ-
θηκες νὰ λάβεις... Θὰ ἔλθει σὲ Σένα τὸ 
Πνεῦ μα τὸ Ἅγιο. Αὐτὸ θὰ σὲ καθαρίσει 
καὶ θὰ σὲ ἐξαγιάσει. Καὶ ἡ δύναμη τοῦ 
Ὑψίστου θὰ ρίξει τὴ δημιουργικὴ καὶ 
προστα τευτικὴ σκέπη της πάνω σου. 
Γι᾿ αὐτὸ καὶ τὸ ἀπολύτως ἀναμάρτητο 
καὶ ἅγιο Βρέφος ποὺ θὰ γεννηθεῖ μὲ τὸν 
ὑπερφυσικὸ αὐτὸ τρόπο, θὰ ἀναγνωρι-
σθεῖ ὅτι εἶναι ὁ ἴ  διος ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ. 

«Ἰδοὺ ἡ δούλη Κυρίου»
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Καὶ θὰ τοῦ δώ σεις τὸ ὄνομα “Ἰησοῦς”» 
(Λουκ. α΄ 2635).

Ἐὰν γνώριζε ἡ γῆ καὶ ὁ οὐρανὸς τὸ τί 
συνέβαινε ἐκείνη τὴ στιγμὴ ποὺ ὁ Ἀρχάγ-
γελος Γαβριὴλ μετέφερε τὸ μήνυμα τοῦ 
Θεοῦ, θὰ παρακολουθοῦσαν μὲ κομμέ-
νη τὴν ἀναπνοή, περιμένοντας μὲ ἀγω-
νία τὴν ἀπάντηση τῆς Παναγίας. Γιατὶ 
χωρὶς τὴ δική της συγκατάθεση, δὲν θὰ 
ἦταν δυνατὸν νὰ πραγματοποιηθεῖ τὸ 
σχέδιο τοῦ Θεοῦ γιὰ τὴ σωτηρία τοῦ κό-
σμου.

«Ὁ Ἄγγελος περιμένει τὴν ἀπάντη-
σή σου, Παρθένε, γιατὶ εἶναι καιρὸς νὰ 
ἐπιστρέψει καὶ πάλι στὸ Θεό... Ἀλλὰ κι 
ἐμεῖς ἀναμένουμε, Δέσποινα, ἕνα λόγο 
ποὺ θὰ μᾶς φέρει τὸ ἔλεος... Αὐτὸ ζη-
τεῖ ἀπὸ Σένα μὲ θερμὲς ἱκεσίες, εὐλαβικὴ 
Κόρη, ὁ πτωχὸς Ἀδὰμ μὲ τοὺς δυστυχι-
σμένους ἀπογόνους του, ποὺ ἐκδιώχθη-
καν ἀπὸ τὸν παράδεισο. Αὐτὸ ἐκλιπαρεῖ 
ὁ Ἀβραὰμ καὶ ὁ Δαβὶδ καὶ οἱ ἄλλοι πα-
τέρες, οἱ πρόγονοί σου... Δῶσε, Παρθέ-
νε, χωρὶς ἀργοπορία τὴν ἀπάντησή σου! 
Δέσποινα, ἀπάντησε, καὶ ἡ ἀπάντησή 
σου νὰ εἶναι ἡ λέξη ποὺ περιμένει ἡ γῆ, 
ποὺ περιμένει ὁ Ἅδης, ποὺ περιμένουν 
αὐτοὶ ἀκόμη οἱ οὐρανοί... Ἄνοιξε, Κεχα-
ριτωμένη Κόρη, τὴν καρδιά σου καὶ πί-
στευσε. Ἄνοιξε τὰ χείλη σου καὶ πὲς τὸ 
“ναί”» (Ἐκκλ. συγγραφέας τοῦ Μεσαίω-
να. Παρὰ Ἀρχιμ. Πέτρου Χριστοδουλιᾶ, 
Ἡ Παναγία, ἔκδ. «Ζωή», σελ. 51).

Ἔτσι ἦρθε ἡ εὐλογημένη ἀπάντηση: 
«Ἰδοὺ ἡ δούλη Κυρίου· γένοιτό μοι κατὰ 
τὸ ρῆμά σου» (Λουκ. α΄ 38). Ἰδοὺ εἶμαι 
ἡ δούλη τοῦ Κυρίου, πρόθυμη νὰ ὑπη-
ρετήσω τὶς βουλές Του. Μακάρι νὰ γίνει 
σὲ μένα ὅπως τὸ εἶπες. Καὶ ὁ Ἄγγελος 
ἔφυγε.

«Ἰδοὺ ἡ δούλη Κυρίου». Μία ἀπάντη-
ση μὲ τὴν ὁποία ἐκδήλωσε ἡ Κόρη τῆς 
Ναζαρὲτ ταπεινὰ τὴν ὑποταγή της στὸ 
θέλημα τοῦ Θεοῦ, τὴν προθυμία της νὰ 
διακονήσει στὸ ἀκατάληπτο καὶ ὑπερ-

φυὲς μυστήριο τῆς σαρκώσεως τοῦ Υἱοῦ 
καὶ Λόγου τοῦ Θεοῦ.

Τὴν καλοῦσε ὁ Ἀρχάγγελος νὰ ὑπα-
κούσει σὲ πράγματα ποὺ ἦταν τελεί-
ως ἀκατάληπτα στὴν ἀνθρώπινη λογικὴ 
καὶ ἀντίθετα στοὺς φυσικοὺς νόμους. 
Ἐντούτοις Ἐκείνη συγκατατίθεται χωρὶς 
τὴν παραμικρὴ ἐπιφύλαξη καὶ ἐμπιστεύ-
εται τὸν ἑαυτό της στὴν πανάγαθη πρό-
νοια τοῦ Θεοῦ.

Ἡ προθυμία τῆς Παναγίας μας νὰ ὑπη-
ρετήσει στὸ μέγιστο γεγονὸς τῆς σαρ-
κώσεως τοῦ Υἱοῦ καὶ Λόγου τοῦ Θεοῦ 
φανερώνει ὅλο τὸ ψυχικὸ μεγαλεῖο της. 
Καὶ ἀπετέλεσε τὴ σφραγίδα τῆς νέας 
ἐποχῆς, ἐκείνης ποὺ θὰ ἄρχιζε μὲ τὴν 
ἐνανθρώπηση τοῦ Σωτῆρος μας Κυρίου 
Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Τὸ παράδειγμα τῆς ὑπακοῆς καὶ ὑπο-
ταγῆς τῆς Παναγίας στὸ σχέδιο τοῦ Θεοῦ 
γιὰ τὴ σωτηρία τῶν ἀνθρώπων μᾶς δι-
δάσκει νὰ ἀνοίγουμε καὶ ἐμεῖς πρόθυμα 
καὶ διάπλατα τὶς πόρτες τῆς ψυχῆς μας 
καὶ νὰ ἀνταποκρινόμαστε στὸ σχέδιο 
τοῦ Θεοῦ ποὺ ἀφορᾶ στὴν πορεία τῆς 
ζωῆς μας. Νὰ ὑποτασσόμαστε μὲ ὑπα-
κοὴ καὶ ὑποταγὴ στὸ ἅγιο θέλημά Του, 
ὅπως αὐτὸ ἀποκαλύπτεται στὴν καθη-
μερινή μας ζωή. Πιθανὸν ἀρκετὲς φορὲς 
νὰ  φαίνεται τὸ σχέδιο τοῦ Θεοῦ ἀκατά-
ληπτο καὶ ἀνεξήγητο στὴ φτωχὴ ἀνθρώ-
πινη λογική μας. Ὅμως ἐφόσον μὲ ἐμπι-
στοσύνη ἀφήνουμε τὸν ἑαυτό μας στὰ 
χέρια τοῦ Θεοῦ, νὰ εἴμαστε βέβαιοι ὅτι 
θὰ φθάσουμε μὲ ἀσφάλεια στὸ τέρμα τῆς 
πορείας μας.

Ἂς μᾶς ἐμπνέει πάντοτε μὲ τὴν ἁγία 
ζωή της ἡ φιλόστοργη μητέρα μας Παν
αγία καί, μαζὶ μὲ τὴν ὑπακοή μας στὰ 
λόγια του Υἱοῦ της, νὰ ψάλλουμε ἀπὸ 
τὰ βάθη τῆς ψυχῆς μας μὲ εὐγνωμο-
σύνη κατὰ τὴ μεγάλη χαρμόσυνη μέρα 
τῆς ἑορτῆς της: «Σήμερον τῆς σωτηρίας 
ἡμῶν τὸ κεφάλαιον… Χαῖρε, Κεχαριτω-
μένη, ὁ Κύριος μετὰ σοῦ».



Π έρασε καὶ ἡ σημερινὴ  μέρα. Ἐ   
πιστρέψαμε στὰ σπίτια μας μὲ 
τὸν κόπο τῆς ἐργασίας μας, τὶς 

ἐντυπώσεις, τὶς ἐμπειρίες καὶ τὰ γεγο-
νότα ποὺ ζήσαμε. Ποικίλα συναισθή-
ματα κατακλύζουν τὸ ἐσωτερικό μας: 
ἀγωνία, φόβος, ἔνταση, ἀγανάκτηση, 
λύπη, χαρά, γαλήνη, ἀνάλογα μὲ ὅ,τι 
ζήσαμε στὴ διάρκεια τῆς μέρας. 

Δικαιολογεῖται νὰ ξαποστάσουμε γιὰ 
λίγο. Νὰ συναντηθοῦμε μὲ τὰ  προσφι   
λὴ πρόσωπα τῶν  ἀνθρώπων ποὺ μᾶς 
 πε ριβάλλουν, νὰ  συζητήσουμε, νὰ ἀν
ταλλάξουμε τὶς σκέψεις μας, νὰ  μά θου 
με τὰ νέα τους, νὰ δοῦμε τὰ  πρόσωπά 
τους. Μὴ  σπεύδουμε ν’  ἀπομονωθοῦμε 
στὴν  παρακολούθηση τῶν γεγονότων 
τῆς ἡμέρας ἀπὸ τὶς  ἐφημερίδες, τὴν τη-
λεόραση, τὸ  Διαδίκτυο. Αὐτὴ ἡ ὀμορ-
φιὰ τῆς ἐπικοινωνίας ξεκουράζει πρα
γματικὰ καὶ ἀνανεώνει ὅλους. Μὴν τὴ 

στεροῦμε ἀπὸ τὸν ἑαυτό μας καὶ τοὺς 
ἄλλους, ποὺ τὴ θέλουν καὶ τὴν ἔχουν 
ἀνάγκη.

Κατόπιν ἕνας ἀπολογισμὸς τῆς ἡμέ-
ρας, μιὰ ἐξέταση τοῦ ἑαυτοῦ μας, εἶναι 
ἀπαραίτητα γιὰ τὴ συνέχιση τῆς πορεί-
ας μας. Ἡ μέρα μᾶς ἔδωσε εὐκαιρίες γιὰ 
πρόοδο, γιὰ μετάνοια. Πῶς τὶς ἐκμεταλ-
λευτήκαμε; Ἔγιναν ὅλα σύμφω να μὲ τὸ 
θέλημα τοῦ Θεοῦ; Πῶς  προχώρησε ὁ 
ἀγώνας μας; Νὰ  ἐξετάσουμε τὶς σκέ-
ψεις μας, τὶς ἐπιθυμίες μας, τὰ θελή-
ματά μας. Τὴ συμπεριφορά μας πρὸς 
τοὺς ἄλλους, τὴ  διαγωγή μας, τὶς ἐλλεί-
ψεις μας, ἀλλὰ καὶ τί μπορούσαμε νὰ 
κάνουμε καὶ δὲν τὸ κάναμε. Αὐτὴ ἡ 
αὐ τοεξέταση μᾶς βοηθᾶ νὰ διορθωνό-
μα στε καὶ νὰ προοδεύουμε συνεχῶς.

Καθὼς ὅμως φθάσαμε στὸ τέλος καὶ
αὐτῆς τῆς μέρας, αἰσθανόμαστε τὴν ἀ   
νάγκη νὰ μιλήσουμε σ’ Ἐκεῖνον ποὺ 

Καθὼς ἡ μέρα τελειώνει...
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σι ωπηλά, διακριτικά, στοργικὰ πα ρα   
κο λουθοῦσε τὸ κάθε μας βῆμα καὶ σή
 μερα. Νὰ ἐπικοινωνήσουμε μὲ τὸν οὐ 
   ράνιο Πατέρα μας, τὸν ἅγιο Θεό. Ἔ  
χουμε πολλὰ νὰ Τοῦ ποῦμε... 

Στὸ πνευματικὸ βιβλίο «Ὁ προορι
σμὸς τοῦ ἀνθρώπου» ὁ π. Εὐσέβιος 
Μα τθόπουλος συνιστᾶ: «Πρὶν πέσεις 
νὰ κοιμηθεῖς, νὰ θεωρεῖς ὡς καθῆκον 
σου ἀπαραίτητο νὰ προσευχηθεῖς, δο-
ξάζοντας καὶ εὐχαριστώντας τὸν Θεό, 
γιατί μὲ τὴν ἀγαθοσύνη Του καὶ μακρο-
θυμία Του σὲ διατήρησε στὴ ζωὴ μέχρι 
ἐκείνη τὴν ὥρα...» (σελ. 529).

Ἐπιθυμοῦμε νὰ  δοξολογήσουμε Ἐ     
κεῖ νον γιὰ τὶς πλούσιες  δωρεές Του 
ποὺ δεχθήκαμε. Γιὰ τὰ  ἀγαθά Του ποὺ 
ἄ  φθονα  ἀπολαύσαμε, ὑλικὰ καὶ  πνευ
ματικά. Ἐκεῖνον θὰ  εὐχαριστήσουμε 
γιὰ τὸ δῶρο τῆς ζωῆς, τῆς ὑγείας ποὺ 
μᾶς χάρισε, γιὰ τὴν οἰκογένεια, γιὰ τὴν 
ἐργασία,  ἀκόμη καὶ γιὰ τὴ  δυσκολία 
ποὺ συναντήσαμε, τὸν πειρασμὸ ποὺ 
ξεπε ράσαμε. Μᾶς  φώτισε στὴν ὥρα τοῦ 
σκοτασμοῦ τοῦ νοῦ, μᾶς  στήριξε στὴν 
ὥρα τοῦ πειρασμοῦ, μᾶς παρηγόρη-
σε στὴ δοκιμασία καὶ σήκωσε μαζί μας 
τὸν δικό μας σταυρό. Ἀναζητᾶ ἡ ψυχή 
μας τὴν  παρουσία τοῦ Θεοῦ στὴν ἡμέ-
ρα καὶ τὴ βρίσκει παντοῦ καὶ συνεχίζει 
νὰ ἐκφράζει τὴν εὐγνωμοσύνη της, δι-
ότι μᾶς διαφύλαξε ἀπὸ σωματικοὺς καὶ 
ψυχικοὺς κινδύνους, μᾶς εὐεργέτησε 
μὲ ποικίλους τρόπους.

Ἡ προσευχή μας ὅμως ἐκφράζει καὶ 
ἱκεσίες, παρακλήσεις πρὸς τὸν  Κύριο 
καὶ Θεό μας. Ἄλλωστε Ἐκεῖνος μᾶς 
προ     έτρεψε, «αἰτεῖτε καὶ δοθήσεται, 
κρού   ετε καὶ ἀνοιγήσεται» (Ματθ. ζ΄ 7). 
Τὸν παρακαλοῦμε γιὰ τὶς σωματικὲς 
καὶ  πνευματικές μας ἀνάγκες, Ἐκεῖνον 
ποὺ μπορεῖ νὰ μᾶς τὶς καλύψει. Μὴ μᾶς 
στερήσει «τῶν ἀγαθῶν τῆς  ἐπουρανίου 

Του βασιλείας», ἀλλὰ οὔτε τὰ ὑλικὰ 
ἀ   γαθὰ τὰ ἀπαραίτητα γιὰ τὴν ἐπιβίω-
σή μας. Ὅλα τὰ ζητοῦμε ἀπὸ Ἐκεῖνον, 
διότι μόνο Αὐτὸς μπορεῖ νὰ μᾶς τὰ 
προσ  φέρει, ἀρκεῖ νὰ τὸ πιστεύουμε καὶ 
νὰ ἐπιμένουμε στὴν προσ ευχή.

Ὅμως στὴ βραδινὴ ἐπικοινωνία μας 
μὲ τὸν Θεὸ δὲν  παραλείπουμε ν’ ἀνα-
φέρουμε καὶ τὰ λάθη ποὺ  κάναμε στὴ 
διάρκεια τῆς ἡμέρας, τὶς  ἀδυναμίες τοῦ 
ἑαυτοῦ μας ποὺ δὲν  συγκρατήσαμε, τὶς 
ἁμαρτίες ποὺ διαπράξαμε. Ἔργα καὶ
λό για ποὺ πλήγωσαν,  ἀδίκη σαν, πί
κρα    ναν.  Αἰσθανόμαστε τὴν  ἐνοχή μας 
καὶ μὲ ταπεινωμένη ψυχὴ καὶ  συν τριβὴ 
  καρ δίας ζητοῦμε τὴ  συγχώρηση.  Πα
  λέψαμε στὸ στίβο, ἴσως μᾶς  πλή γωσαν 
«τὰ  πεπυρωμένα βέλη τοῦ  πονηροῦ», 
γι’ αὐτὸ καταφεύγουμε στὸν  φιλάν  θρω
 πο Κύριο καὶ ζητοῦμε τὸ ἄπειρο ἔλε
ός Του. 

Ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος μᾶς παροτρύ-
νει σχετικά: «Ὅπως ἀκριβῶς τὸ σῶμα 
καθαρίζεται μὲ τὸ νερό, ἔτσι καὶ ἡ ψυχὴ 
καθαρίζεται μὲ τὴν προσευχή. Πολλὰ 
εἴδη κακίας ὑπάρχουν στὴν ψυχή. Αὐ
τὰ ἂς τὰ ἀπομακρύνουμε μὲ τὴν προσ
ευχή μας» (Ὁμιλία εἰς τὸν Ε΄ Ψαλμόν, 
ΕΠΕ 5, 217).

Ἔτσι τελειώνει μιὰ ἀκόμη μέρα ποὺ 
μᾶς φέρνει ὅλο καὶ πιὸ κοντὰ στὸ τέ-
λος τῆς ζωῆς μας. Ἂς τὸ σκεφτόμαστε 
καὶ ἂς ἀγωνιζόμαστε νὰ τὴ ζοῦμε ὅσο 
γίνεται πιὸ θεάρεστα. Γιὰ νὰ μᾶς βρί-
σκει τὸ τέλος τῆς κάθε μέρας μας μὲ τὴ 
συνείδησή μας ἤρεμη πὼς προσπαθή-
σαμε νὰ πράξουμε αὐτὸ ποὺ μπορού-
σαμε, πὼς ἀγωνισθήκαμε μὲ τὴ χάρη 
τοῦ Θεοῦ. Καὶ τώρα μὲ εἰρήνη ψυχῆς 
θὰ κατακλιθοῦμε, γιὰ ν’  ἀντλήσουμε 
 δυ νάμεις γιὰ τὴν ἑπόμενη μέρα, τὴν 
 ἑ      πόμενη μά  χη, «τὸν ὑπόλοιπον  χρόνον 
τῆς ζω ῆς ἡμῶν».



–Ἐ γώ, ποὺ λές, πάτερ, δὲ λέω, εἶχα 
πάν τοτε σχέση μὲ τὴν Ἐκκλησία, 
πήγαινα τὶς Κυριακὲς στὴ Λει-

τουργία, ἄναβα τὸ κερί μου, καθόμουνα 
μέχρι τὸ τέλος, ἔπαιρνα τὸ ἀντίδωρό μου 
καὶ ἔφευγα γιὰ τὸ σπίτι μου.

Ἔτσι κάπως ἄρχισε τὴ διήγησή του ὁ 
κυρΜανώλης πρὸς τὸν π. Εὐμένιο, εὐ
λα βὴ ἱερέα ἀπὸ κάποιο χωριὸ τῆς Μακε-
δονίας. Εἶχαν γνωριστεῖ μέσα στὸ καρα-
βάκι πηγαίνοντας ἀπὸ τὴν Οὐρανούπο-
λη πρὸς τὴ Δάφνη τοῦ Ἁγίου Ὄρους, καὶ 
εἶχαν ἀρχίσει τὴ συζήτηση γιὰ τὰ θαύμα-
τα τῆς Παναγίας μας. Ὁ π. Εὐμένιος τοῦ 
εἶχε ἤδη διηγηθεῖ κάποια ἀπὸ τὰ γνωστὰ 
ποὺ κατὰ καιροὺς ἔχουν γίνει μὲ τὴ χάρη 
τῶν πανσεβάσμιων εἰκόνων της τῶν ἱε
ρῶν Μονῶν τοῦ  Ἄθωνος, κι ἀφοῦ σταμά-
τησε, πῆρε τὸν λόγο ὁ συνταξιδιώτης του 
γιὰ νὰ τοῦ ἀναφέρει τί συνέβη στὸν ἴδιο 
ἀπὸ τὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο.

–Αὐτὴ ἦταν ἡ σχέση μου μὲ τὸν Θεό. 

Οὔ τε λιγότερα οὔτε περισσότερα. Ὅ,τι εἶ  
χα μάθει ἀπὸ τὸ πατρικό μου  σπίτι, τοὺς 
γονεῖς μου. Τυπικὰ πράγματα. Καὶ γιὰ 
προσ ευχὴ τὸ βράδυ ἕνα σταυρό, καὶ τὸ 
πολύπολὺ τὸ «Πάτερ ἡμῶν». Τίποτε ἄλ 
λο. Ἄκουγα γιὰ τὴν Παναγία, γιὰ τοὺς Ἁ   
γίους, δὲν ἔδινα σημασία. Ἔ, μερικὰ εἶ 
ναι καὶ τῶν παπάδων,  σκεφτόμουν. Ὑ   
περβολές.  Τέλος πάντων, δὲν ἀντι δροῦ
σα κιόλας, ἀλλὰ οὔτε καὶ τὰ  ἀπο δεχόμουν 
βαθιά.

Κάποια μέρα λοιπόν...
Ἔσπασε ὁ κυρΜανώλης. Ἀπὸ ’δῶ καὶ 

μπρὸς ἡ διήγησή του διακοπτόταν ἀπὸ 
λυγμούς.

–Δὲν μπορῶ, πάτερ, ὅποτε τὸ θυ μᾶμαι, 
δὲν τὸ ἀντέχω αὐτὸ ποὺ μοῦ συνέβη.

Εἶπε καὶ ἔκρυψε τὸ πρόσωπό του μέ σα 
στὶς παλάμες του. Ντρεπόταν νὰ τὸν βλέ-
πει ὁ ἱερέας καὶ οἱ ἄλλοι συνταξιδιῶ τες νὰ 
κλαίει σὰν παιδί.

–Κάποια μέρα λοιπὸν βρισκόμουν στὴ 

Σάν...
    ζεστασιὰ

Ἀληθινὴ ἱστορία
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δουλειά. Δύσκολη δουλειά, βαριά. Σὲ σι-
δηρουργεῖο. Πῶς ἔγινε, κάτι δὲν πῆγε κα
λά. Μιάδυό, τίποτε. Δὲν μποροῦσα νὰ 
τὸ φέρω βόλτα.  Ἀγανάκτησα. Καί... κατά
λαβες; Βλασφήμησα,  πάτερ. Ποτὲ δὲν 
μοῦ εἶχε συμβεῖ αὐτό.  Βλασφήμησα τὴν 
Παναγία. Κι ὄχι μιὰ φορά· δύο  ἀ   πανωτές. 
Δὲν ξέρω πῶς τό ’παθα. Τό ’κα να πάν
τως. 

Καὶ ξέρεις τί μοῦ συνέβη τότε, πάτερ;
Δὲν πέρασε πολλὴ ὥρα, καὶ μέσα μου 

σὰν κάτι νά ’παθα. Μοῦ ἦρθε κάτι σάν... 
ζεστασιά, μιὰ ἀλλοίωση. Γιὰ τὴν Πανα γία 
ἐννοῶ. Τὴν ἔνιωσα πολὺ κοντά μου, δί-
πλα μου, τόσο ζεστὴ  παρουσία,  τό σο 
γλυκιά. Μιὰ ἕλξη ἐσωτερική. Πῶς τὸ παιδὶ 
κολλάει στὴ μάνα του καὶ νιώθει τὸ χάδι 
της, τὴ στοργή της. Κάτι τέτοιο μοῦ συν
έβη. Δὲν ἄντεξα. Ἄρχισα νὰ κλαίω σὰ μι
κρὸ παιδί. Πῆγα ἔξω, ἔφυγα νὰ μὴ μὲ βλέ-
πουν, καὶ ἔκλαιγα. «Παναγία μου», ἔλε-
γα. «Γλυκιά μου μανούλα».

Αὐτὸ μοῦ συνέβη, πάτερ. Ἀπὸ τότε πέ
ρασε καιρός. Δὲν πήγαινα νὰ τὸ ἐξομο 
λογηθῶ τὸ ἁμάρτημά μου. Δὲν ξέρω, δὲν 
ἄντεχα, τὸ θεωροῦσα πολὺ βαρὺ κι ἔλε-
γα «πῶς θὰ τὸ πῶ στὸν Πνευματικό;». 
Βλέπεις, ἀκόμα δὲν ἤξερα καλὰ αὐτὰ τὰ 
πράγματα. Μόνο ἔκλαιγα, ὅταν τὸ θυμό-
μουν.

Καὶ κάτι ἀκόμα. Ἀπὸ τὴ στιγμὴ  ἐκείνη 
ποὺ σοῦ εἶπα πὼς ἔνιωσα αὐτὴ τὴ ζεστα
σιά, τὴ γλυκύτητα μέσα μου, μοῦ δη    μι
ουργήθηκε καὶ μιὰ ἐσωτερικὴ ὁρμὴ ἀ κα
τα νίκητη, σφοδρὴ διάθεση νὰ μάθω γιὰ 
τὴν Παναγία μας. Ὅπου ἄκουγα γιὰ βι
βλίο, ἐκπομπὴ ραδιοφωνική, ὁτιδήποτε 
γιὰ τὸ πρόσωπό της, ἔτρεχα νὰ ἀκούσω, 
νὰ διαβάσω. Ἔμαθα πολλὰ ἀπὸ τότε. Καὶ 
ἡ πρώτη ἐκείνη  ζεστασιὰ ὄχι μόνο δὲν 
ἔφυγε ἀπὸ μέσα μου, ἀλλὰ ὅλο καὶ αὐξά-
νεται. Τελικά, πῆγα καὶ ἐξομολογήθηκα τὸ 
ἁμάρτημά μου καὶ ἔλαβα τὴν ἄφεση ἀπὸ 
τὸν Πνευματικό. Καὶ τώρα, γι’ αὐτὸ βρί-
σκομαι ἐδῶ –  πρώτη φο ρὰ ἔρχομαι στὸ 

«Περιβόλι» της – γιὰ νὰ προσκυνήσω τὶς 
ἅγιες θαυματουργὲς εἰκόνες της καὶ νὰ 
πάρω τὴ χάρη της, ἐ   γὼ ὁ ἀχρεῖος.

Μόνο, πάτερ, θέλω κάτι νὰ σὲ ρωτή-
σω. Κάνει νὰ ἐπανέρχομαι μὲ τὸ μυαλό 
μου σὲ κεῖνο τὸ συμβὰν καὶ νὰ τὸ ξαναθυ-
μοῦμαι μέσα μου;

–Ἀπὸ μόνος σου νὰ μὴν τὸ κάνεις, Μα
νώλη, ὥστε νὰ μὴ λυπεῖσαι καὶ καταπί-
πτεις ψυχικά. Εἶναι καὶ ὁ πονηρὸς ποὺ 
ἐκμεταλλεύεται τέτοιες καταστάσεις καὶ 
προσπαθεῖ νὰ σπείρει μέσα μας λογι-
σμοὺς ὅτι τὸ ἁμάρτημά μας ἦταν πολὺ 
μεγάλο καὶ δὲν συγχωρήθηκε. Ἂν ὅμως 
ἔρχεται στὸ μυαλό σου, νὰ δοξάζεις τὸ 
ὄνομα τοῦ Θεοῦ καὶ νὰ μεγαλύνεις τὴ 
χάρη τῆς μεγάλης Μητέρας μας. Αὐτὸ 
ποὺ διηγήθηκες εἶναι πράγματι θαυμα-
στό. Δείχνει τὴν ἀγάπη τῆς Κυρίας Θεο-
τόκου, τὴ στοργὴ ποὺ ἔχει στὸν  καθένα 
μας. Ἂν ξέραμε, Μανώλη, τί κάνει καθη-
μερινὰ ἡ Παναγία γιὰ τὸν κόσμο ὅλο, γιὰ 
τὸν κάθε ἕ   ναν ξεχωριστά, πόσο  τρέχει, 
 ἐνδιαφέρεται, ἀγωνίζεται γιὰ τὴ  σωτηρία 
μας, παρακαλεῖ τὸν Υἱό της, δέεται, προσ
εύχεται, σκορπᾶ παντοῦ τὴν  ἀγαθότητά 
της, κυριολεκτικὰ θὰ λιώναμε, δὲν θὰ ἀν
τέχαμε. 

Ὠκεανὸς δὲν εἶναι τὸ ἔλεος καὶ ἡ φιλαν-
θρωπία τοῦ Υἱοῦ της; Ἔτσι κάπως εἶναι 
καὶ ἡ δική της φιλοστοργία γιὰ τὸν κόσμο. 
Ὄχι μόνο γιὰ τοὺς ἄξιους· καὶ γι’ αὐτοὺς 
ἀκόμα ποὺ τὴν βρίζουν. Μάνα μας εἶναι, 
καὶ ἡ μάνα δὲν ἀποστρέφεται τὰ παιδιά 
της, οὔτε καὶ ἐκεῖνα ποὺ τὴ στενοχωροῦν 
καὶ τὴ χλευάζουν. Αὐτὴ τὴ μητρικὴ στορ-
γή της ἔδειξε καὶ σὲ σένα, ἀδελφέ μου. 
Αὐτὸ εἶναι ποὺ εἶπες, ἔνιωσες «σὰ ζεστα-
σιά». Ἔτσι δὲν εἶναι;

–Ἔτσι εἶναι, πάτερ Εὐμένιε, ἀκριβῶς ὅ  
πως τὰ λές. Πῶς νὰ μὴ συντρίβεται κα  νείς, 
ὅταν τὰ σκέφτεται αὐτά; Τί  εὐχαρι στία, τί 
ἀνταπόδοση εἶναι δυνατὸν νὰ προσφέρει 
στὴ Μητέρα τοῦ Θεοῦ γι’ αὐ τὴ τὴ στοργή, 
τὴν ἀγάπη της;
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Μᾶς συγκινεῖ, ἀλλὰ 
καὶ μᾶς προβληματίζει

Στὶς 9 τοῦ περασμένου Φεβρουαρί-
ου ὁ Πρωθυπουργὸς τῆς χώρας ἀνέ-
γνωσε στὴ Βουλὴ τὶς Προγραμματικὲς 
Δηλώσεις τῆς νέας Κυβερνήσεως. Δὲν 
ἀνήκει σὲ μᾶς νὰ κρίνουμε πολιτικὰ τὸ 
περιεχόμενό τους. Θὰ ὑπογραμμίσου-
με ὅμως δύο στοιχεῖα τους· ἕνα θετικὸ 
καὶ ἕνα ἀρνητικό, καὶ τὰ δύο στὸ ἴδιο 
σημεῖο τῆς ὁμιλίας τοῦ Πρωθυπουρ-
γοῦ: «Ἐρχόμαστε», εἶπε στὸ τέλος τῆς 
ὁ   μιλίας του, «μέσα ἀπὸ τὶς σελίδες τῆς 
ἱστορίας αὐτοῦ τοῦ λαοῦ καὶ γι’ αὐτὸ θὰ 
τὸν ὑπηρετήσουμε μέχρι τέλους. Εἴμα-
στε κάθε λέξη ἀπὸ τὸ  Σύνταγμα αὐτῆς 
τῆς χώρας. Σὲ αὐτὸ τὸ Σύνταγμα ὁρκι-
στήκαμε, αὐτὸ τὸ Σύνταγμα θὰ ὑπηρε-
τήσουμε. Καὶ θὰ τὸ ὑπηρετήσουμε μέ-
χρι τέλους,  δικαιώνοντας τὰ ὁράματα, 
τὶς ἀξίες, τοὺς ἀγῶνες, τὶς θυσίες τοῦ 
ἑλληνικοῦ λαοῦ»!

Τὸ πρῶτο, τὸ θετικό, εἶναι ὁ λυγμὸς 
ποὺ ἔσπασε τὴ φωνὴ τοῦ Πρωθυ-
πουργοῦ, ὅταν βεβαίωνε ὅτι ἡ Κυβέρ-
νησή του θὰ ὑπηρετήσει τὸ Σύνταγμα 
«δικαιώνοντας τὰ ὁράματα, τὶς ἀξίες, 
τοὺς ἀγῶνες, τὶς θυσίες τοῦ ἑλληνικοῦ 
λαοῦ». Αὐτὸν τὸν λυγμὸ τὸν εἶχε τόση 
ἀνάγκη ὁ λαός μας, ποὺ ἔχει πιὰ σιχα-
θεῖ τὴν ξύλινη καὶ παγωμένη γλώσσα 
τῶν πολιτικῶν του ἡγετῶν.

Σ᾿ αὐτὸ τὸ σημεῖο ὁ Πρωθυπουργὸς 
ἔκανε καὶ τὸ λάθος. Βεβαίωνε ὅτι ἡ Κυ-
βέρνησή του ἔρχεται «μέσα ἀπὸ τὶς σε-
λίδες τῆς ἱστορίας αὐτοῦ τοῦ λαοῦ» καὶ 
ὅτι εἶναι «κάθε λέξη ἀπὸ τὸ  Σύνταγμα 

αὐτῆς τῆς χώρας». Ὅμως οἱ σελίδες τῆς 
ἱστορίας αὐτοῦ τοῦ λαοῦ εἶναι γεμάτες ἀπὸ 
τὴν πίστη του στὸν ἐν Τριάδι Θεό, στὸ ὄνο-
μα τοῦ Ὁποίου ἔχει θεμελιώσει καὶ τὸ Σύν
ταγμά του. Ὁ Πρωθυπουργὸς λέγοντας ὅτι 
εἶναι ἄθεος καὶ παραμερίζοντας τὸ Εὐ αγ
γέλιο κατὰ τὴν ὁρκωμοσία του, ἀπὸ ποιὰ 
σελίδα τῆς ἱστορίας τοῦ λαοῦ μας ἔρχεται; 
Δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ μὴν ἄκουσε ποτὲ τὰ 
λόγια ἐκείνων ποὺ ἔδωσαν τὸ αἷμα τους γιὰ 
νὰ ζοῦμε σήμερα ἐμεῖς ἐλεύθεροι:

✦ Τὰ λόγια τοῦ Κολοκοτρώνη: «Ὅταν 
ἐ   πιάσαμε τὰ ἄρματα, εἴπαμε πρῶτα ὑπὲρ 
πίστεως καὶ ἔπειτα ὑπὲρ Πατρίδος»!

✦ Τὶς πράξεις τοῦ Μακρυγιάννη ὅταν ἔ 
κανε τὸ κίνημα τῆς 3ης Σεπτεμβρίου γιὰ τὸ 
Σύνταγμα: «Πιάνω καὶ φκιάνω μίαν σημαία 
καὶ γράφω· “Ἐθνικὴ Συνέλεψη, Σύνταμα”. 
Λέγω· “Εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς βα-
σιλείας Του σηκώνεται ἡ σημαία τῆς πατρί-
δος!”».

✦ Τὴν πίστη τῶν ἡρώων τοῦ 1940!
Πῶς λοιπὸν μπορεῖ νὰ λέει ὅτι εἶναι «κά

θε λέξη ἀπὸ τὸ Σύνταγμα», ὅταν παραμε-
ρίζει τὸ Εὐαγγέλιο, δηλαδὴ τὸ ἴδιο τὸ θεμέ-
λιο τοῦ Συντάγματος ποὺ εἶναι βασισμένο 
«εἰς τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας καὶ Ὁμοουσίου καὶ 
Ἀδιαιρέτου Τριάδος»;

Ὡς ἐλεύθερος ἄνθρωπος ἔχει τὸ δικαίω-
μα νὰ εἶναι ἄθεος καὶ μπορεῖ π.χ. νὰ πεῖ: 
«Εἴ  μαστε οἱ περισσότερες λέξεις τοῦ Συν
τάγματος». Δὲν μπορεῖ ὅμως νὰ λέει: «Εἴ
μαστε κάθε λέξη ἀπὸ τὸ Σύνταγμα αὐ τῆς 
τῆς χώρας».

Ἐκτὸς ἂν κάποια στιγμὴ βρεῖ τὸν δρόμο 
του, τὸν δρόμο ὅλων τῶν σελίδων τῆς ἱστο-
ρίας καὶ ὅλων τῶν λέξεων τοῦ Συντάγματος 
αὐτοῦ τοῦ φιλόχριστου λαοῦ ποὺ κλήθηκε 
νὰ ὑπηρετήσει.

Καὶ αὐτὸ τοῦ τὸ εὐχόμαστε ὁλόψυχα!  
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βισμοῦ. Παρ’ ὅλη τὴν παλαιότητα τοῦ 
φαινομένου, τὸ ὁποῖο ὀφείλεται στὴν ἀ ν
 ωριμότητα τῶν μαθητῶν (παιδιῶν καὶ ἐ
φήβων), φαίνεται  πλέον καθαρὰ ὅτι αὐ     
ξάνονται διαρκῶς τὰ  κρούσματα τῆς σχο
λικῆς βίας στὴ δῆθεν  «προοδευτικὴ» ἐ  
ποχή μας.  Πρέπει νὰ παραδεχθοῦμε ὅτι 
βασικὴ αἰτία γιὰ τὴ σημερινὴ ἔξαρση τοῦ 
βαρβαρικοῦ αὐτοῦ φαινομένου εἶναι ἡ 
σταδιακὴ ἀποξένωση τῆς ἐκπαιδευτικῆς κοι-
νότητος (καθηγητῶν καὶ μαθητῶν) ἀπὸ τὴν 
παραδοσιακὴ ἑλληνορθόδοξη παιδαγωγι-
κή, τόσο μὲ τὴν ὑποβάθμιση τοῦ μαθήμα-
τος τῶν θρησκευτικῶν, ὅσο καὶ μὲ τὴν ἔξω-
ση τῶν ἱερέων   πνευματικῶν ἀπὸ τὰ σχο-
λεῖα. Αὐτὸ ἂς τὸ λάβουν σοβαρὰ ὑπ’ ὄψιν 
τους οἱ κεντρικοὶ  ὑπεύθυνοι γιὰ τὸν σχεδι-
ασμὸ τῶν ἐκπαιδευτικῶν  προγραμμάτων 
καὶ γενικότερα τῆς ἀγωγῆς τῶν μαθητῶν.

Ὁπωσδήποτε τὸ πρόβλημα τοῦ ἐκφοβι-
σμοῦ εἶναι ἰδιαίτερα ἀνησυχητικό, διότι ἀ  ν
αμφιβόλως προκαλεῖ βαριὰ ψυχικὰ τραύ-
ματα στὶς εὐαίσθητες ψυχὲς τῶν νεαρῶν 
θυμάτων, ἐνῶ ταυτόχρονα  ἀποθηριώνει 
τοὺς θύτες, ποὺ φέρονται μὲ ἐπιπολαιότη-
τα καὶ ἀνεύθυνη σκληρότητα. Τὸ Ὑπουρ-
γεῖο Παιδείας καὶ οἱ Σύλλογοι Γονέων καὶ 
Κηδεμόνων ὀφείλουν νὰ κινηθοῦν δραστή-
ρια καὶ ὑπεύθυνα, ὥστε τὰ δυσάρεστα πε-
ριστατικὰ βίας καὶ ἀντικοινωνικῆς συμπε-
ριφορᾶς στὰ σχολεῖα νὰ περιορισθοῦν σὲ 
συχνότητα καὶ ἔνταση. Τὸ ἀπαιτεῖ ἡ ψυχο-
σωματικὴ ὑγεία τῆς νέας γενιᾶς!

 
Εὖγε στὰ Ἑλληνόπουλα!

Ἕλληνες νέοι ποὺ σπουδάζουν στὴν Ἀγ
   γλία διοργανώνουν αὐτὲς τὶς ἡμέρες ἕ   να

   «Θέλω νὰ πεθάνω...»  
Μία Ἑλληνίδα ἐκπαιδευτικός, ὑπεύθυνη 

γιὰ θέματα ἐκφοβισμοῦ (bullying) στὸ σχο-
λεῖο της, ζήτησε μὲ τὸν ὅρο τῆς ἀνωνυμί-
ας «ἀπὸ τοὺς μαθητὲς τῆς Α΄ Γυμνασίου νὰ 
σκεφτοῦν καὶ νὰ σημειώσουν μὲ εἰλικρίνεια 
ἐὰν ἔχουν ὑπάρξει θύματα ἐκφοβισμοῦ στὴ 
διάρκεια τῆς σχολικῆς ζωῆς τους».

Μία μαθήτρια (μὲ πρόβλημα  δυσλεξίας) 
ἔγραψε: «Ναί, ἔχω δεχτεῖ μπούλινγκ ἀπὸ 
τὴ Δευτέρα μέχρι τὴν Ἕκτη Δημοτικοῦ, ἐ   
πειδὴ ἤμουν διαφορετικὴ καὶ  ἀλλοπρό σαλ
λη (...). Ἔχω δεχτεῖ καὶ σωματικὴ καὶ  ψυχι
κὴ βία καὶ μὲ ἔφερναν στὰ ὅρια ποὺ  ἔλεγα 
“θέλω νὰ πεθάνω, δὲν ὑπάρχει λόγος νὰ 
ζῶ καὶ νὰ ὑπάρχω”. Ἀλλὰ ἔμαθα μὲ τὰ 
 χρόνια νὰ ξεπερνάω τὰ προβλήματά μου 
καὶ νὰ  συνεχίζω».

«Σύμφωνα μὲ τὴν τελευταία μεγάλη ἔρευ-
να ποὺ ἔχει πραγματοποιηθεῖ στὴ χώρα 
μας γιὰ τὸ θέμα (...) τὸ 8,5% τῶν μαθητῶν 
ἀναφέρει ὅτι ὑφίσταται ἐκφοβισμὸ δύο μὲ 
τρεῖς φορὲς τὸν μήνα, ἐνῶ ποσοστὸ 15,8% 
ἀναφέρουν ὅτι ἐκφοβίζουν τοὺς ἄλλους 
δύοτρεῖς φορὲς τὸν μήνα. Ἕνα στὰ τέσσε-
ρα ἀγόρια (ποσοστὸ 23,9%) ἀναφέρει σω-
ματικὴ βία τὸ τελευταῖο ἔτος ἔναντι 8,3% 
τῶν κοριτσιῶν (ἐμπλέκονται συχνότερα σὲ 
λεκτικὴ βία).

Ὡστόσο, τὸ κύριο πεδίο ἐκφοβισμοῦ εἶναι 
πιὰ τὸ Ἴντερνετ. Σύμφωνα μὲ  πρόσφατη δι-
ευρωπαϊκὴ ἔρευνα σὲ ἐφήβους 1417 ἐ   τῶν, 
τὸ 21,9% τῶν παιδιῶν ἀνέφερε ὅτι ἔχει δε-
χθεῖ διαδικτυακὸ bullying τὸ  τελευταῖο ἔτος. 
Στὴν Ἑλλάδα μάλιστα καταγράφηκε ὑψη-
λότερο τοῦ μέσου ὄρου ποσοστό (26,8%)» 
(«Καθημερινὴ» 2122015).

Τὸν τελευταῖο καιρὸ  πολλαπλασιάζονται 
τὰ δημοσιεύματα ἐφημερίδων ποὺ ἀναφέ
ρονται στὸ πρόβλημα τοῦ  σχολικοῦ ἐκφο-
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«μουντιὰλ ἀνθρωπιᾶς», ὅπως τὸ ἔ  
χουν ὀνομάσει. Θὰ συμμετάσχουν σὲ 
ποδοσφαιρικοὺς ἀγῶνες μὲ φοιτητὲς 

ἄλλων χωρῶν ποὺ σπουδάζουν στὴν Ἀγ
γλία. Οἱ ἀγῶνες θὰ διεξαχθοῦν σὲ γή πεδα 
τῆς πόλεως τῆς Ἀγγλίας Λίντς.

Σκοπὸς νὰ συγκεντρωθοῦν χρήματα γιὰ 
τρόφιμα καὶ ἀγορὰ ἰατρικοῦ  ἐξοπλισμοῦ 
Νοσοκομείων καὶ ἰατρικῶν σταθμῶν στὴν 
Ἑλλάδα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ἀνακούφιση πολ
λῶν συμπατριωτῶν μας ποὺ μαστίζονται 
ἀπὸ τὴν οἰκονομικὴ κρίση.

«Εἶναι ἡ τρίτη χρονιὰ ποὺ διοργανώνε-
ται παρόμοια ἐκδήλωση ἀπὸ Ἕλληνες φοι-
τητὲς ποὺ σπουδάζουν στὴν Ἀγγλία. Στὶς 
δύο προηγούμενες δράσεις συγκεντρώθη-
καν χρήματα, μὲ τὰ ὁποῖα ἀγοράστηκε πε-
τρέλαιο ποὺ διατέθηκε σὲ ἑλληνικὰ σχο-
λεῖα. Φέτος ἀναμένεται νὰ συμμετάσχουν 
περισσότερες ἀπὸ 56 ὁμάδες...» («Δημο-
κρατία» 422015).

Ἀξίζουν πράγματι συγχαρητήρια στοὺς 
Ἕλ ληνες νέους ποὺ σπουδάζουν στὴν Ἀγ
γλία. Δείχνουν ὅτι δὲν μένουν  ἀδιάφοροι ἀ  
πέναντι στὴν οἰκονομικὴ κρίση ποὺ ἀντιμε
τω πίζει ἡ Πατρίδα μας, ἀλλὰ  θλίβονται. Δι-
ότι, ὅπως ἔλεγε καὶ ὁ ἱερὸς  Χρυσόστομος, 
«οὐδὲν πατρίδος γλυκύτερον» (P.G. 49, 
35). Καὶ βρῆκαν αὐτὸν τὸν τρόπο γιὰ νὰ 
τὴν βοηθήσουν στὴ δυσκολία της. Εἶναι δὲ 
βέ βαιο ὅτι καὶ ὅταν γίνουν  ἐπιστήμονες, μὲ 
τὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ, θὰ τὴν δοξάζουν καὶ 
μὲ τὶς ἐπιδόσεις τους στὴν ἐπιστήμη του ὁ 
καθένας, καὶ προπάντων μὲ τὴν προσεκτι
κὴ ζωή τους. Τοὺς τὸ  εὐχόμαστε ὁλόψυχα.

 
Ἀδίστακτοι δολοφόνοι

οἱ διακινητὲς ναρκωτικῶν  
«“Δὲν μπορῶ νὰ κρύψω τὸν ἥλιο μὲ τὰ 

χέ ρια μου”! Μὲ τὴν χαρακτηριστικὴ αὐτὴ 
φράση ὁ 37χρονος Χουὰν Πάμπλο Ἐσκο
μ πὰρ Χενάο, υἱὸς τοῦ πιὸ διάσημου ἐμπό-

ρου ναρκωτικῶν στὸν κόσμο, παραδέχεται 
στὸ βιβλίο του μὲ τίτλο “Πάμπλο Ἐσκο
μπάρ, ὁ πατέρας μου”, ὅτι ὁ πατέρας αὐ 
   τὸς ἦταν τρομοκράτης καὶ δολοφόνος. Ὁ 
Χουὰν Πάμπλο δὲν ἀκολούθησε τὸν δρό-
μο “τῆς καταστροφῆς”.  Ἔγινε ἀρχιτέκτων, 
 σχεδιαστής, ὁμιλητὴς καὶ  συγγραφέας. Ἄλ
λωσ τε θυμᾶται ὅτι ὁ  πατέρας του τὸν εἶχε δι-
δάξει ἀπὸ τὰ ἐννιά του χρόνια νὰ μὴν κάνη 
ποτὲ χρήση ναρκωτικῶν, ἐνῶ εἶχε ἀπει
λήσει μὲ θάνατο ἀκόμη καὶ ὑπαλλήλους 
του ἐὰν κάπνιζαν μαριχουάνα μπροστὰ 
στὸ παιδί του» («Ἑστία» 13112014).

Αὐτὸ ἀκριβῶς τὸ γεγονὸς  ἀποδεικνύει 
πόσο πωρωμένη εἶναι ἡ συνείδηση τῶν 
ἐγκληματιῶν, ποὺ διακινοῦν τὸν λευκὸ θά-
νατο. Τὸ μόνο ποὺ τοὺς ἐνδιαφέρει εἶναι τὸ 
πῶς θὰ κερδίσουν χρήματα εἰς βάρος τῶν 
δυστυχισμένων θυμάτων τους. Διακινοῦν 
τὰ ναρκωτικὰ γιὰ τοὺς ἄλλους καὶ προστα-
τεύουν τὰ παιδιά τους ἀπειλώντας ἀκό-
μη καὶ μὲ θάνατο τοὺς ὑπαλλήλους τους, 
ἐὰν τολμήσουν νὰ καπνίσουν ναρκωτικὰ 
μπροστά τους, τὰ ὁποῖα διδάσκουν συστη-
ματικὰ ἀπὸ αὐτὴ τὴν παιδικὴ ἡλικία νὰ μὴν 
κάνουν ποτὲ χρήση ναρκωτικῶν.

Σ’ αὐτοὺς τοὺς τρομοκράτες, τοὺς κοινοὺς 
καὶ ἀδίστακτους δολοφόνους, οἱ ὁποῖοι ἐν
διαφέρονται μόνο γιὰ τὸν  πλουτισμό τους, 
ἡ πολιτεία δὲν πρέπει νὰ δείχνει κανένα 
ἴχνος ἐπιείκειας. Εἶναι οἱ δολιοφθορεῖς τῆς 
κοινωνίας καὶ τοῦ  πολιτισμοῦ μας. Εἶναι 
οἱ ἀθόρυβοι στυγνοὶ δολοφόνοι τῶν νέων 
μας, τοὺς ὁποίους παρασύρουν καὶ δελε
άζουν μὲ ποικίλους τρόπους καὶ  μεθόδους. 
Εἶναι οἱ ἀδίστακτοι ἐγκληματίες, ποὺ  διέρ 
χονται ἀπίθανους μυστικοὺς τρόπους, βία 
καὶ αὐ τὸν ἀκόμη τὸν φόνο προκειμένου νὰ 
πλουτίσουν οἱ ἴδιοι, ὁδηγώντας σὲ βέβαιο 
θάνατο τὰ θύματά τους.

Ἡ στράτευση ὅλων ἐκείνων ποὺ ἀγα-
ποῦν τὴν πατρίδα μας, παράλληλα μὲ τὰ 
μέτρα ποὺ λαμβάνει ἡ πολιτεία, δὲν εἶναι 
ἁπλῶς ἀπαραίτητη. Εἶναι ἐπιβεβλημένη· 
καθῆκον ἱερό· στάση ἔμπρακτης ἀγάπης 
πρὸς τὴ νεολαία μας.



ΤΟ 
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Μάρκου Ἀρεθουσίων, 
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Ἦχος α΄ -  Ἑωθινὸν Θ΄

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
 Ἑβρ. θ΄ 11-14 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ
Μάρκ. ι΄ 32-45

ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ
(Ε΄ Νηστειῶν)

Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας

t
ῷ καιρῷ ἐκείνῳ, παραλαμβάνει ὁ ᾿Ιησοῦς τοὺς
δώδεκα μαθητὰς αὐτοῦ καὶ ἤρξατο αὐτοῖς λέ 
γειν τὰ μέλ   λοντα αὐτῷ συμβαίνειν, ὅτι ἰδοὺ ἀ 

να βαί νομεν εἰς ̔ Ιεροσόλυμα καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀν  θρώ
που  παραδοθήσεται τοῖς  ἀρχιερεῦσι καὶ γραμμα-
τεῦσι, καὶ  κατακρινοῦσιν αὐ   τὸν  θανά τῳ καὶ πα-
ραδώσουσιν αὐτὸν τοῖς  ἔθνεσι, καὶ ἐ μπαί ξουσιν 
αὐτῷ καὶ μαστιγώσουσιν αὐτὸν καὶ  ἐμ πτύσουσιν 
αὐ  τῷ καὶ ἀποκτενοῦσιν αὐτόν, καὶ τῇ τρίτῃ ἡ μέ
ρᾳ ἀναστή σεται. Καὶ  προσπορεύον ται αὐτῷ ᾿Ιά
κωβος καὶ ᾿Ιωάννης υἱοὶ Ζεβεδαίου  λέγοντες· δι
δάσκαλε, θέλομεν ἵνα ὃ ἐὰν αἰ  τήσωμεν ποιήσῃς 
ἡμῖν. ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς· τί θέλετε ποι ῆ σαί με ὑμῖν; 
οἱ δὲ εἶπον αὐτῷ· δὸς ἡ           μῖν ἵνα εἷς ἐκ δεξιῶν σου 
καὶ εἷς ἐξ εὐωνύμων σου καθίσωμεν ἐν τῇ δόξῃ 
σου. ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· οὐκ οἴδατε τί αἰ
τεῖ σθε.  δύνασθε πιεῖν τὸ ποτήριον ὃ ἐγὼ πίνω, 
καὶ τὸ  βάπτισμα ὃ ἐγὼ βα   πτίζομαι βαπτισθῆναι; 
οἱ δὲ εἶπον αὐτῷ·  δυνάμεθα. ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς εἶπεν 
αὐ τοῖς· τὸ μὲν πο τήριον ὃ ἐγὼ πίνω πίεσθε, καὶ τὸ 
βάπτισμα ὃ ἐγὼ βαπτίζομαι  βαπτισθήσεσθε· τὸ δὲ 
καθίσαι ἐκ δεξιῶν μου καὶ ἐξ εὐωνύμων οὐκ ἔστιν 
ἐμὸν δοῦναι, ἀλλ᾿ οἷς ἡτοίμασται. καὶ ἀκούσαντες 
οἱ δέ  κα ἤρξαντο ἀγανακτεῖν περὶ ᾿Ιακώβου καὶ 
᾿Ιωάννου. ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς προσκαλεσάμενος αὐτοὺς 
λέγει αὐτοῖς·  οἴδατε ὅτι οἱ δοκοῦντες ἄρχειν τῶν 
ἐ    θνῶν κατακυριεύουσιν αὐ τῶν καὶ οἱ μεγάλοι 
αὐ τῶν κατεξουσιάζουσιν αὐτῶν· οὐχ οὕτω δὲ ἔ  
σται ἐν ὑμῖν, ἀλλ᾿ ὃς ἐὰν θέλῃ γενέσθαι μέγας ἐν 
ὑ   μῖν, ἔσται ὑμῶν διάκονος, καὶ ὃς ἐὰν θέλῃ ὑμῶν 
γενέσθαι πρῶτος, ἔσται πάντων δοῦλος· καὶ γὰρ ὁ 
υἱὸς τοῦ ἀνθρώ που οὐκ ἦλθε διακονηθῆναι, ἀλλὰ 
διακονῆσαι, καὶ δοῦναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ λύτρον 
ἀντὶ πολλῶν.

ΠΟΡΕΙΑ 
ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΘΟΣ
1. Μὲ θάρρος καὶ 
ἀποφασιστικότητα 
Ὁ Κύριος Ἰησοῦς πορεύ-

εται πρὸς τὰ   Ἱεροσόλυμα. 
Εἶναι ὁλοφάνερο ὅτι κάτι 
Τὸν συνέχει. Προχωρεῖ 
μπροστὰ ἀπὸ τοὺς μαθη-
τές Του, οἱ ὁποῖοι Τὸν πα-
ρατηροῦν μὲ θαυμασμὸ καὶ 
δέος. Βαδίζει μὲ βῆμα ταχὺ 
ἀλλὰ καὶ  σταθερό, καὶ μὲ 
τὸ βλέμμα Του προσηλω 
μένο στὴν Ἁγία Πόλη, ἐκεῖ 
ὅπου πρόκειται νὰ προσ
φέρει τὸν ἑαυτὸ Του θυσία 
ὑπὲρ τῆς σωτηρίας τῶν 
ἀνθρώπων.

Κάποια στιγμὴ καλεῖ ἰδι-
αιτέρως τοὺς μαθητές Του. 
Θέλει νὰ τοὺς προετοιμά
σει γιὰ ὅσα μοναδικὰ πρό-
κειται νὰ συμβοῦν: «ἰδοὺ 
ἀναβαίνομεν εἰς Ἱεροσόλυ
μα», τοὺς λέει, «καὶ ὁ υἱὸς 
τοῦ ἀνθρώπου παραδοθή-
σεται τοῖς ἀρχιερεῦσι καὶ 
γραμματεῦσι»· «ὁ υἱὸς τοῦ 
ἀνθρώπου», ὁ Μεσσίας, 
θὰ παρα δοθεῖ στοὺς ἀρχιε-
ρεῖς καὶ τοὺς Γραμματεῖς,
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κι αὐτοὶ θὰ Τὸν καταδικάσουν σὲ θάνα-
το καὶ θὰ Τὸν παραδώσουν στοὺς εἰδω-
λολάτρες στρατιῶτες τῆς Ρώμης. Ὕστερα 
ἐκεῖνοι θὰ Τὸν ἐμπαίξουν, θὰ Τὸν μαστι-
γώσουν, θὰ Τὸν ἐμπτύσουν καὶ θὰ Τὸν 
θανατώσουν.  Ὅμως τὴν τρίτη μέρα ἀπὸ 
τὸν θάνατό Του θὰ ἀναστηθεῖ!

Τρομερὲς καταστάσεις καὶ μόνο νὰ τὶς 
σκέπτεται κανείς... Σύλληψη, καταδίκη, 
ἐκ τελεστικὸ ἀπόσπασμα... Καὶ μαζὶ μὲ 
αὐ τά, ἐμπαιγμοὶ καὶ ἐμπτυσμοί, μαστιγώ-
σεις καὶ φραγγελλώσεις, καὶ τέλος, τὸ φο-
βερότερο: θάνατος!

Εἶναι πράγματι ἀξιοθαύμαστη ἡ ἀφοβία 
καὶ τὸ θάρρος ποὺ διακατέχουν τὸν Κύ-
ριο, ἐνῶ προχωρεῖ πρὸς τὰ φοβερὰ αὐτὰ 
μαρτύρια καὶ τὸν σταυρικὸ θάνατο. Δὲν 
λυγίζει οὔτε ὑποχωρεῖ.  Ἀντίθετα, προ-
χωρεῖ μὲ σπουδὴ καὶ  σταθερότητα, ἐνῶ 
γνωρίζει τὴν ἀφόρητη ὀδύνη ποὺ πρό-
κειται νὰ δοκιμάσει. Ἐκεῖνο ποὺ προέχει 
γιὰ τὸν Θεάνθρωπο εἶναι ἡ ὑ   πακοὴ στὸ 
θέλημα τοῦ Οὐρανίου Πατρός, ὁ πόθος 
Του γιὰ τὴ σωτηρία τοῦ κόσμου, ἡ μέχρι 
αὐτοθυσίας ἀγάπη Του γιὰ τὸν ἄνθρωπο. 

Γι’ αὐτὸ καὶ  συνεχίζει ἀποφασιστικὰ τὸν 
δρόμο πρὸς τὸ φρι κτὸ Πάθος. 

Αὐτὴ ἡ μεγαλειώδης στάση τοῦ Θεαν-
θρώπου ἀπέναντι στὸ Μαρτύριο καὶ τὸν 
θάνατο ἀποτελεῖ τὴν πηγὴ δυνάμεως γιὰ 
τὰ ἑκατομμύρια τῶν Μαρτύρων ποὺ βά-
δισαν τὸν μαρτυρικὸ δρόμο μὲ παρόμοια 
ἀποφασιστικότητα καὶ ἀξιοθαύμαστη τόλ-
μη. Ἂς τοὺς δοῦμε, καθὼς τοὺς συλλαμ-
βάνουν καὶ τοὺς ὁδηγοῦν στὰ μαρτύρια: 
Δὲν ἐπιχειροῦν νὰ γλυτώσουν τὴ ζωή 
τους, οὔτε προχωροῦν σὲ ἀντεπίθεση. 
Ὑπομένουν καρτερικὰ τὶς ὕβρεις καὶ τὶς 
ἀπειλὲς καὶ δίνουν μὲ παρρησία καὶ σθέ-
νος τὴν ὁμολογία πίστεως. Αὐτὸ ποὺ κυ-
ριαρχεῖ μέσα τους εἶναι ἡ ἀγάπη πρὸς τὸν 
Νυμφίο  Χριστό, τὸ Πρότυπο ὅλων τῶν 
Μαρτύρων. Ἐ    κεῖνον ποὺ καλεῖ καὶ κάθε 
χριστιανὸ νὰ ἀντιμετωπίζει μὲ πίστη καὶ 
ὑπομονὴ κά θε δυσκολία καὶ θλίψη γιὰ 
τὴν ἀγάπη Του.

2. Ὁ δρόμος 
πρὸς τὴν ἀληθινὴ δόξα 

Ἐνῶ ὅμως ὁ Κύριος προφητικὰ ἀποκα
λύπτει τὰ φοβερὰ παθήματα ποὺ πρό
κειται νὰ ὑποστεῖ, ὁ Ἰάκωβος καὶ ὁ Ἰω    άν
νης, οἱ υἱοὶ τοῦ Ζεβεδαίου, Τὸν πλη    σιά
ζουν καὶ Τοῦ λένε:

–Διδάσκαλε, θέλουμε νὰ μᾶς κάνεις αὐ
τὸ ποὺ θὰ Σοῦ ζητήσουμε.

–Τί θέλετε νὰ σᾶς κάνω; τοὺς ρωτᾶ.
–Τώρα ποὺ θὰ ἔλθεις στὴ δόξα Σου καὶ 

θὰ γίνεις Βασιλιάς, νὰ μᾶς δώσεις τὸ δι-
καίωμα νὰ καθίσουμε ὁ ἕνας ἀπὸ τὰ δε-
ξιά Σου καὶ ὁ ἄλλος ἀπὸ τὰ  ἀριστερά Σου.

–«Οὐκ οἴδατε τί αἰτεῖσθε», τοὺς ἀ πάν
τησε ὁ Κύριος· δὲν ξέρετε τί ζητᾶτε. Μπο-
ρεῖτε νὰ πιεῖτε τὸ ποτήριο τοῦ  θανάτου, 
ποὺ πρόκειται ὕστερα ἀπὸ λίγο νὰ πιῶ, 
καὶ νὰ δεχθεῖτε τὸ βάπτισμα τοῦ μαρτυρί-
ου ποὺ Ἐγὼ πρόκειται νὰ ὑποστῶ;

–Μποροῦμε, ἀπάντησαν βιαστικά, χω
 ρὶς ἡ σκέψη τους νὰ ἔχει φύγει ἀπὸ τὸ αἴ
τημά τους.
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–Καὶ τὸ ποτήριο τοῦ μαρτυρίου, τὸ ὁ  
ποῖο Ἐγὼ σὲ λίγο θὰ πιῶ, θὰ τὸ πιεῖτε, 
ἀ   ποκρίθηκε ὁ Κύριος, καὶ τὸ βάπτισμα 
τὸ ὁποῖο θὰ δεχθῶ μέ σα στὴ θάλασσα 
τῶν  παθημάτων μου θὰ βαπτισθεῖτε κι ἐ  
σεῖς. Ἡ τιμὴ ὅμως νὰ καθίσετε στὰ δεξιά 
μου καὶ στ’ ἀριστερά μου δὲν ἐξαρτᾶται 
ἀπὸ ἐμένα νὰ τὴ δώσω σὲ ὅποιον μοῦ τὴ 
 ζη  τήσει, ἀλλὰ ἔχει ἑτοιμαστεῖ καὶ θὰ δο-
θεῖ σὲ ὅποιον ἀγωνιστεῖ καὶ νικήσει στὸν 
ἀγώνα τῆς ἀρετῆς.

Τὸ αἴτημα τῶν δύο μαθητῶν εἶχε προ
καλέσει τὴν ἀγανάκτηση τῶν ὑπολοί πων, 
γι’ αὐτὸ καὶ ὁ Κύριος μὲ πολλὴ στοργὴ καὶ 
οἰκειότητα τοὺς κάλεσε ὅ   λους κοντά Του 
καὶ τοὺς εἶπε:

–Οἱ ἡγέτες τοῦ κόσμου θέλουν νὰ ἐπι-
βάλλουν τὴν κυριαρχία τους καταδυνα-
στεύοντας τοὺς λαούς. Μεταξὺ σας ὅμως 
δὲν πρέπει νὰ συμβαίνει αὐτό. Ἀλλὰ ὅ  
ποιος θέλει νὰ γίνει μεγάλος, ἂς εἶναι ὑ  
πηρέτης τῶν ἄλλων, δηλαδὴ πάν τοτε 
ἐξυπηρετικός, καὶ ὅποιος θέλει νὰ γίνει 
πρῶτος, ἂς γίνει δοῦλος ὅλων, δηλαδὴ 
μὲ ταπεινὸ φρόνημα νὰ ἐξασκεῖ τὴν ἀγά-
πη. Διότι καὶ ὁ «υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου» δὲν 
ἦλθε στὸν κόσμο γιὰ νὰ ὑπηρετεῖται ἀπὸ 
τοὺς ἄλλους, ἀλλὰ ἦλθε γιὰ νὰ ὑπηρετή-
σει καὶ νὰ δώσει τὴ ζωή Του λύτρο γιὰ 
νὰ ἐξαγορασθοῦν καὶ νὰ ἐλευθερωθοῦν 
πολλοὶ ἀπὸ τὴν ἁμαρτία.

Πόσο διαφορετικὴ εἶναι ἡ νοοτροπία 
τοῦ κόσμου ἀπὸ τὴ ζωὴ ποὺ προτείνει 
ὁ Χριστός! Ἀληθινὰ μεγάλος δὲν εἶναι 
αὐτὸς ποὺ ἐπιβάλλεται μὲ τὴ βία, ἀλλὰ 
αὐτὸς ποὺ ὑπηρετεῖ ταπεινὰ καὶ μὲ ἀγά-
πη τὸν πλησίον. Τιμὴ καὶ δόξα δὲν ἀξί-
ζει σ’ αὐτὸν ποὺ ἀντιδρᾶ στὶς δυσκολίες, 
ἀλλὰ σ’ αὐτὸν ποὺ τὶς ἀντιμετωπίζει μὲ 
πίστη, ὑπομονὴ καὶ γενναιότητα.

Αὐτὴ εἶναι ἡ ζωὴ ποὺ προτείνει ὁ Χρι-
στός. Ἡ ὁδὸς ποὺ ὁ Ἴδιος βάδισε καὶ κα-
λεῖ κι ἐμᾶς νὰ Τὸν ἀκολουθήσουμε, γιὰ 
νὰ γευθοῦμε τὴν ἀληθινὴ δόξα καὶ εὐ
τυχία!

Ἔκδοση δεύτερη

Ἐκδόσεις «Ὁ Σωτὴρ» 
www.osotir.gr/shop

Μητροπολίτου Πενταπόλεως 
Ἰγνατίου

Ο ΝΕΟΜΑΡΤΥΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ὁ Ραψανιώτης

Ὁ βίος καὶ τὸ μαρτύριο τοῦ 
σπουδαίου αὐτοῦ Νεομάρτυρα 
τῆς θεσ   σα λικῆς κωμοπό λεως 
Ραψάνης, ὁ ὁποῖος ἔζησε καὶ 
μαρ τύρησε κατὰ τὴν  περίοδο 
τῆς Τουρκοκρατίας (1818). 
Στὶς σελίδες του μὲ τρό πο ἁπλὸ 
καὶ συναρπαστικὸ  ξετυλίγεται 
ἡ ζωὴ τοῦ Νεομάρτυρα μὲ 
βάση τὰ σω ζόμενα κείμενα, τὶς 
εἰκόνες καὶ τὴ ζωντανὴ παρά
δοση τῆς τοπικῆς ᾿Εκ  κλησίας.

 Σελίδες 62. Τιμᾶται 2 �. 



Ἡ Ἐθνικὴ Παλιγγενεσία τοῦ 1821 
εἶναι τὸ μεγάλο θαῦμα τῆς 
νεότερης ἑλληνικῆς  ἱ στο ρί

ας. Οἱ πρόγονοί μας  ἀποδύθηκαν 
σ᾿ ἕ       ναν ὑπεράνθρωπο ἀγώνα ἐν 
αν τί ον πολὺ ἰσχυρότερου ἐχθροῦ 
καὶ  κα τάφεραν νὰ ἀποτινάξουν τὸν 
βαρὺ ζυγὸ τῆς σκλαβιᾶς 400 καὶ 
πλέον  χρόνων. Θαυμάζουμε καὶ τι-
μοῦμε τοὺς ἥρω ες ποὺ ἐνσάρκωσαν 
αὐτὸ τὸ θαῦμα:  Κολοκοτρώνη, Μπό-
τσαρη, Μακρυγιάν νη, Κανάρη, Μιαού-
λη καὶ τόσους ἄλλους, ἐπώνυμους καὶ 
 ἀνώνυμους, ποὺ πολέμησαν σὲ στεριὰ 
καὶ θάλασσα γιὰ νὰ χαρίσουν στὰ παι 
διά τους, σ᾿ ἐμᾶς, τὸ γλυκύτατο δῶρο τῆς 
ἐλευθερίας· νὰ μᾶς  παραδώσουν ἐ λεύ
θερη πατρίδα. Καὶ γι᾿ αὐ   τὸ  ὀ    φεί λουμε 
νὰ τοὺς εἴμαστε  βαθύτατα εὐ    γνώμονες…

Ὡστόσο ἡ Ἐπανάσταση τοῦ ᾿21 δὲν ὑ  
πῆρξε ἁπλῶς στρατιωτικὴ  ὑπόθεση με
ρικῶν ἐτῶν. Ὑπῆρξε ὁ θαυμαστὸς καρ
πὸς μυστικῆς ἐργασίας, ποὺ  ἄρχισε νὰ 
συντελεῖται ἀπὸ αὐτὴ τὴν ἀρχὴ τῆς σκλα-
βιᾶς, ἀπὸ τὴν ἅλωση τῆς Πόλης. Ὅπως ἡ 
μέλισσα στὰ σκοτεινά, μέσα στὴν κηρή-
θρα, φιλόπονα καὶ ὑπομονετικὰ φτιάχνει 
τὸ μέλι της, ἔτσι καὶ τὸ Γένος μας μὲς στὸ 
σκοτάδι τῆς σκλαβιᾶς ἑτοίμαζε τὸ μέλι τῆς 
ἐλευθερίας.

Εὐλογημένη κηρήθρα ὑπῆρξε ἡ Ἐκκλη-
σία. Μέσα στὸ χῶρο τῆς Ἐκκλησίας δι-
νόταν ἡ μεγάλη μάχη, προβαλλόταν ἡ 
πιὸ μεγάλη ἀντίσταση. Ὁ παπαδάσκα-
λος στὴν ἐνορία ἢ στὸ μοναστήρι, στὸ 
κρυφὸ ἢ στὸ φανερὸ σχολειό, δυνάμωνε 
τὴν πίστη στὶς καρδιὲς τῶν Ἑλληνόπου-
λων. Τοὺς δίδασκε τὸν ἀληθινὸ Θεὸ καὶ 
τὸ ἅγιο θέλημά Του μέ τὸ Ὀκτωήχι καὶ τὸ 
Ψαλτήρι. Δίδασκε ἑλληνικὴ ἱστορία μὲ τὰ 
λίγα γράμματα ποὺ ἤξερε, ἀλλὰ καὶ μὲ τὸ 
μεγάλο πύρωμα τῆς καρδιᾶς του: «Μεγά-
λοι ἄνδρες τῆς ἱστορίας μας ἦταν ὁ Ἀχιλ-
λέας, ὁ Μεγαλέξανδρος, ὁ Κωνσταντίνος 
ὁ Παλαιολόγος…». Οἱ φοβισμένοι ραγιά-

Οἱ ἅγιοι 
Νεομάρτυρες, 
οἱ ἀληθινὰ 
ἐλεύθεροι

δες συνάζονταν στὶς ἐκκλησιὲς γιὰ νὰ λα-
τρεύσουν τὸν Θεό τους, κι ἀνάσαινε ἡ 
ψυχή τους. Ἔβλεπαν τὰ πρόσωπα τῶν 
ἀδελφῶν τους κι ἔπαιρναν δύναμη, ἀνα-
θαρροῦσαν.

Γιατὶ ὁ χειμώνας ἦταν πολὺ βαρύς, ὁ 
ἄ   νεμος βίαιος, ἔκανε τὴ φλόγα τῆς πίστε
ως νὰ τρεμοσβήνει· οἱ πιέσεις συχνὰ ἀ 
φόρητες: τὸ φρικτὸ παιδομάζωμα, οἱ δυσ
βάστακτοι φόροι, οἱ ἀτέλειωτες αὐθαιρε-
σίες τοῦ κατακτητῆ…

Μέσα σ᾿ αὐτὴ τὴ βαρυχειμωνιὰ εὐδο-
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κοῦσε ὁ Θεὸς νὰ στέλνει στὰ πονεμέ-
να παιδιά Του μιὰν ἄνοιξη· μὲς στὸ ἀβά-
σταχτο σκοτάδι τῆς δουλείας ἔστελνε ἕνα 
φωτεινὸ ἀστέρι, ἀνεδείκνυε ἕνα Νεομάρ-
τυρα.

Καὶ ἦταν πολλοί· καὶ ἄνθρωποι κάθε 
λογῆς: νέοι, ὥριμοι, γέροντες.  Πλούσιοι 
καὶ φτωχοί. Μορφωμένοι, μὰ οἱ πιὸ  πολ λοὶ 
ἀγράμματοι. Ἁπλοὶ καὶ ἀνώνυμοι ἄνθρω-
ποι τοῦ λα οῦ, ἀλλὰ καὶ ἄρχοντες. Ἔμπο-
ροι, ραφτάδες, κηπουροί,  ὑπηρέτες. Μο-
ναχοὶ καὶ κληρικοί. Μὰ ὅλοι μὲ ζωντανὴ 
πίστη στὸν Κύριο.

Λεβέντες ποὺ ἀρνιόντουσαν νὰ γίνουν 
μουσουλμάνοι καὶ δὲν λυπόντουσαν τὰ 
νιάτα τους, σὰν τὸν ἅγιο Γεώργιο τὸν ἐν 
Ἰωαννίνοις καὶ τὸν ἅγιο Μιχαὴλ τὸν Μαυ-
ρουδή, κοπέλες ποὺ διάλεγαν τὸν θάνα-
το γιὰ νὰ μὴ μολύνουν τὴν ἁγνότητά τους 
(ἁγία Ἑλένη ἡ Σινωπίτις, ἁγία Χρυσή…), 
μετανοημένοι ἐξωμότες, ποὺ  κατέφευγαν 
σὲ ἁγίους Πνευματικούς, ἑτοιμάζον ταν μὲ 
ἔντονη ἄσκηση, παρουσιάζονταν στὸν 
Τοῦρκο δικαστὴ καὶ ὑπέγραφαν μὲ τὸ 
αἷμα τους – ὅπως τὸ ποθοῦσαν – τὴν ἐπι-
στροφή τους στὴν πίστη τῶν πατέρων 
τους (ἅγιος Κωνσταντίνος ὁ Ὑδραῖος, 
ἅγιος Θεόδωρος ὁ Βυζάντιος…). Κληρι-
κοὶ ποὺ ἐπισφράγιζαν μὲ τὸ μαρτύριο τὴν 
πλούσια διακονία τους στὸ λαὸ τοῦ Θεοῦ, 
μὲ κορυφαῖο τὸν ἅγιο Κοσμᾶ τὸν Αἰτωλό, 
καὶ προεξάρχοντα τὸν Πατριάρχη τοῦ ᾿21 
ἅγιο Γρηγόριο Ε´.

Δὲν μποροῦμε σήμερα νὰ ἐκτιμήσουμε 
τί ἀπήχηση εἶχε στὴ συνείδηση τῶν ὑπο-
δούλων καὶ μόνο ἡ εἴδηση ὅτι μαρτύρησε 
κάποιος συμπατριώτης τους γιὰ τὴν πί-
στη, ὅτι βρέθηκε κάποιος ποὺ δὲν λύγισε, 
δὲν φοβήθηκε τὸν θάνατο γιὰ τὴν ἀγάπη 
τοῦ Χριστοῦ.

Γι᾿ αὐτὸ διαβάζουμε σὲ μερικὰ Συναξά
ρια τους ὅτι μαζεύονταν οἱ χριστιανοὶ 
στὴν ἐκτέλεση τοῦ μάρτυρα· καὶ μετὰ τὴν 
τελείωση τῆς θυσίας ἔτρεχαν νὰ βουτή-
ξουν ροῦχα τους στὸ αἷμα του ἢ νὰ κό-

ψουν ἕνα κομμάτι ἀπ᾿ τὰ ἐνδύματά του, 
νὰ τό ᾿χουν φυλαχτό, παρηγοριὰ στὸν 
ἀνη φορικὸ δρόμο τῆς μαρτυρικῆς καθη-
μερινότητάς τους, καὶ φρόντιζαν μὲ κάθε 
τρόπο νὰ οἰκειοποιηθοῦν τὸ ἱερὸ Λείψα-
νο ὡς μεγάλο θησαυρό γιὰ νὰ τὸ ἐνταφι-
άσουν μὲ κάθε τιμή. Διότι ἦταν σκήνωμα 
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, χώρα ἐλευθερίας, 
ἄπαρτο κάστρο τῆς Ὀρθοδοξίας.

Οἱ ἅγιοι Νεομάρτυρες ὑπῆρξαν οἱ προ-
άγγελοι τῆς ἐθνικῆς μας ἐλευθερίας. Ἡ 
θυσία τους ἦταν ἕνα ξύπνημα γιὰ τὸ Γέ-
νος, χάριζε παρηγοριὰ καὶ δύναμη στοὺς 
ὑπόδουλους γιὰ νὰ μὴν ὑποκύψουν, μέ-
χρι τὴν ὁριστικὴ ἀποτίναξη τοῦ τουρκικοῦ 
ζυγοῦ.

Πολὺ περισσότερο, εἶναι οἱ ἀληθινὰ ἐ 
λεύθεροι ἄνθρωποι καὶ  διδάσκαλοι τῆς 
ἀληθινῆς, τῆς ἐσωτερικῆς, τῆς «ἐν  Χρι  
στῷ» ἐλευθερίας. Μᾶς διδάσκουν ὅτι αὐτὴ 
εἶναι δῶρο τοῦ Θεοῦ σ᾿  ἐκείνους ποὺ ζοῦν 
τό: «Μείνατε ἐν τῇ ἀγάπῃ τῇ ἐμῇ» (Ἰω. ιε´ 
9)· σ᾿ ἐκείνους ποὺ  ἀποδει κνύ ονται ἄξι-
οι τῆς ἀγάπης Του, ποὺ δὲν τὴν προδί-
δουν μὲ τὴν ἐπιμονή τους στὴν ἁμαρτία· 
σ᾿ ἐκείνους ποὺ  πολεμοῦν τὰ πάθη τους, 
ποὺ ἀγωνίζονται νὰ μετανοοῦν ὅλο καὶ 
βαθύτερα, καὶ μέρα μὲ τὴ μέρα συνδέον
ται στενότερα μὲ τὸν Κύριο· κι Ἐκεῖνος 
τοὺς χαρίζει τὴν ὄντως ἐλευθερία (πρβλ. 
Ἰω. η´ 3136).

Στοὺς δύσκολους καιρούς μας, τοὺς τα-
ραγμένους καὶ δυσοίωνους, ὅταν ἁ   πλώ
νεται πάνω ἀπὸ τὴν  ἀνθρωπότητα ὁ φό-
βος μιᾶς παγκόσμιας  δικτατορίας, ἴσως 
δὲν ὑπάρχει πιὸ παρήγορο  μήνυμα ἀπὸ 
αὐτὸ ποὺ μᾶς δίνουν οἱ ἅγιοι  Νεο  μάρ
τυρες, ὅπως καὶ οἱ Ἅγιοι ὅλων τῶν ἐπο
χῶν: ὅτι ὁ καθένας μας μπορεῖ νὰ γίνει 
ἐ   λεύ θερος, ἂν τὸ θελήσει, ὅσο ἀδύ ναμος 
κατὰ κόσμον κι ἂν εἶναι· καὶ ὅτι αὐτὴ τὴν 
 ἐλευθερία δὲν μπορεῖ νὰ μᾶς τὴν  ἀφαιρέ
σει καμία βία καὶ κανεὶς  δυνάστης, ἐκτὸς 
ἐὰν ἐμεῖς μὲ τὴ θέλησή μας τὴν παραδώ
σουμε. 



Ὁ ἈλῆΠασᾶς (17441822) ἀντιμετώπιζε τὴ σθεναρὴ ἄρνηση 
τῶν ἀγωνιστῶν Σουλιωτῶν(*), ἀκόμη καὶ στὶς πλέον δελεαστικές 
του προτάσεις. Ἤθελε μὲ κάθε τρόπο νὰ κάμψει τὸ ἀγωνιστικό 
τους φρόνημα καὶ νὰ τοὺς καθυποτάξει.

Προκειμένου νὰ ἐπιτύχει τὸν σκοπό του, προσπάθησε νὰ δια-
φθείρει ἀκόμη καὶ τὸν φλογερὸ ἀγωνιστὴ Σουλιώτη Τζήμα Ζέρ-
βα, σθεναρὸ ἀγωνιστὴ γιὰ τὴν ἀπελευθέρωση τῶν Ἑλλήνων ἀπὸ 
τὸν Τουρκικὸ ζυγό. Ἐὰν αὐτὸ τὸ ἐπετύγχανε, θὰ κατόρθωνε νὰ 
καθυποτάξει ὅλους τοὺς Σουλιῶτες.

Μὲ πρεσβευτές του ὁ ἈλῆΠασᾶς ὑπόσχεται στὸ Ζέρβα ἰδιαίτε-
ρες τιμές. Ἐπιπλέον τὸν διαβεβαίωνε ὅτι θὰ τοῦ προσφέρει περί-
που ὀκτακόσια πουγκιά, ποσὸ χρηματικὸ πολὺ μεγάλο.

Ὁ Σουλιώτης Ζέρβας, χωρὶς νὰ ἐπηρεασθεῖ ἀπὸ τὰ καμώματα 
τοῦ ἈλῆΠασᾶ, τοῦ ἀπέστειλε τὴν ἀκόλουθη ἐπιστολή:

Σ᾿ εὐχαριστῶ, Βεζύρη μου, διὰ τὴν ἀγάπην ὁποὺ ἔχεις εἰς ἐμέ-
να, ἀλλὰ τὰ ὀκτακόσια πουγκιά, παρακαλῶ, μὴ μοῦ τὰ στείλης, 
ἐπειδὴ δὲν ἠξεύρω νὰ τὰ μετρήσω, καὶ ἂν ἤξευρα, πάλιν δὲν 
ἤμουν εὐχαριστημένος νὰ σοὶ δώσω οὔτε μίαν πέτραν τῆς πατρί-
δος μου δι᾿ ἀντιπληρωμήν, καὶ ὄχι πατρίδα, ὡς φαντάζεσαι· τὴν 
τιμὴν ὁποὺ μ᾿ ὑπόσχεσαι, μ᾿ εἶναι ἄχρηστος, πλοῦτος καὶ τιμὴ εἰς 
ἐμὲ εἶναι τὰ ἄρματά μου, μὲ τὰ ὁποῖα φυλάττω καὶ τιμῶ τὴν πατρί-

δα μου, ἀθανατίζω καὶ τ̕ ὄνομά μου.             
Σούλι 4 Μαΐου 1801

Τζήμας Ζέρβας
(*) Οἱ θρυλικοὶ ἀγῶνες τῶν Σουλιωτῶν ἐναντίον τοῦ ἈλῆΠασᾶ καλύπτουν περίπου τὸ χρονικὸ διάστη-

μα 17911793 καί 18001803.

Ὁ Ζέρβας καὶ ὁ Ἀλῆ-πασᾶς
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Ἀρχιμ. Γαβριὴλ Γ. Ἀθανασιάδη
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τῆς στενοχώριας, ἐπισημαίνει τὶς ἐπιπτώσεις της καὶ ὑποδει-
κνύει τρόπους γιὰ τὴ θεραπεία της. Ἡ ἀνάπτυξη τοῦ θέματος 
γίνεται μὲ ὁδηγὸ τὸν λόγο τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν πατερικὴ σοφία, 
μὲ ἕνα καὶ μοναδικὸ σκοπό: νὰ βοηθήσει τὸν καλοπροαίρετο 
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«Χαῖρε, τράπεζα βαστάζουσα 
εὐθηνίαν ἱλασμῶν»

Ὁ ποιητὴς τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου 
μεταξὺ τῶν ἄλλων ἀπευθύνει 
πρὸς τὴν Παναγία καὶ τοῦτο 

τὸν χαιρετισμό: «Χαῖρε, τράπεζα βαστά-
ζουσα εὐθηνίαν ἱλασμῶν»· χαῖρε, τῆς 
λέει, Ἐσὺ ποὺ εἶσαι τὸ τραπέζι ποὺ βα-
στάζει ἐπάνω του τὸν πλοῦτο τοῦ ἐλέους 
τοῦ Θεοῦ.

Παρομοιάζει δηλαδὴ τὴν Ὑπεραγία Θε-
οτόκο μὲ στρωμένο τραπέζι ποὺ ἔχει ἐπά-
νω του ὅλα τὰ πνευματικὰ ἀγαθά, τοὺς 
θαυμαστοὺς καρποὺς ποὺ χαρίζει στὸ 
ἀνθρώπινο γένος ὁ Χριστός, καὶ οἱ ὁποῖοι 
εἶναι ὁ «ἱλασμός», ἡ συμφιλίωση, ἡ συν-
διαλλαγὴ μὲ τὸν Θεὸ διὰ τοῦ Ἰησοῦ Χρι-
στοῦ. 

Εἶναι ὄντως μεγαλειώδεις οἱ εἰκόνες 
τῆς παναμώμου Μαριὰμ ποὺ περιγρά-
φονται στοὺς «Χαιρετισμούς»: Τραπέζι 
ποὺ βαστάζει ἐπάνω του πλούσια ἀγα-
θά! Καὶ εἶναι πράγματι τέτοιο τραπέζι, διό-
τι ἡ Θεοτόκος «βαστάζει τὸν βαστάζον τα 
πάν τα», Ἐκεῖνον ποὺ περικρατεῖ στὰ χέ-
ρια Του τὰ σύμπαντα. Εἶναι «εὐθηνία», 
δηλαδὴ ἀφθονία, «ἱλασμῶν» ἡ Θεοτό-
κος, διότι δέχθηκε νὰ ὑπηρετήσει τὸ ἔργο 
τῆς σωτηρίας τῶν ἀνθρώπων. Τὸ ὑπηρέ-

τησε, ἀφοῦ δέχθηκε νὰ γίνει Μητέρα τοῦ 
Θεοῦ!

Πράγματι, μὲ τὴ δική της  συγκατάθεση 
εἰσέρχεται στὰ μητρικά της σπλάχνα, 
προσλαμβάνει  τὴν ἀνθρώπινη φύση καὶ 
σαρκοῦται ὁ Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ. 
«Ἰδοὺ ἡ δούλη Κυρίου· γένοιτό μοι κατὰ 
τὸ ρῆμά σου», ἀπαντᾶ στὸν  Ἀρχάγγελο 
Γα βριήλ, ὅταν ἐκεῖνος τῆς  μετέφερε τὸ 
μήνυμα τοῦ Θεοῦ (Λουκ. α΄ 38). Ὁ Ἀρ
χάγ γελος τῆς εἶχε δώσει κάποιες ἐξηγή
σεις περὶ τοῦ προσώπου ποὺ θὰ γεννη-
θεῖ. «Αὐτός», τῆς εἶχε πεῖ, «θὰ εἶναι με-
γάλος καὶ λόγῳ τῆς ἁγιότητος καὶ λόγῳ 
τοῦ ἀξιώματός του. Καὶ μολονότι μὲ τὴν 
ἐνανθρώπησή του θὰ ἐξομοιωθεῖ μὲ τοὺς 
ἀνθρώπους, θὰ ἀναγνωρισθεῖ Υἱὸς τοῦ 
Θεοῦ, ποὺ εἶναι ὁ ὑψηλότερος καὶ ἀνώ-
τερος ἀπὸ ὅλα καὶ τὰ ἐξουσιάζει ὅλα. Καὶ 
θὰ τὸν ἀνυψώσει ὁ Κύριος ὁ Θεὸς καὶ 
ὡς ἄνθρωπο. Θὰ τοῦ δώσει τὸν θρόνο 
τοῦ προπάτορά του Δαβίδ. Καὶ θὰ βα-
σιλεύσει στοὺς αἰῶνες ὡς ἀθάνατος καὶ 
παν τοτινὸς ἀρχιερέας καὶ βασιλιὰς στοὺς 
πιστοὺς ὅλων τῶν γενεῶν, οἱ ὁποῖοι θὰ 
ἀποτελοῦν τὴν πνευματικὴ καὶ ἀληθινὴ 
οἰκογένεια τοῦ Ἰακώβ. Ἡ δὲ βασιλεία του 
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Ὅλα αὐτὰ ἔγιναν πραγματικότητα, ἀ         
κριβῶς διότι ἡ πάναγνη Κόρη τῆς Ναζα 
ρὲτ προσφέρθηκε νὰ ὑπηρετήσει ὁλο-
πρόθυμα τὸ σχέδιο τῆς θείας Οἰκονομί-
ας, τὸ μυστήριο τῆς «ἐν Χριστῷ» ἀπολυ-
τρώσεως. Μὲ τὴ συμβολή της πραγματο-
ποιήθηκαν οἱ ὑποσχέσεις τοῦ Θεοῦ γιὰ 
τὴ σωτηρία τῶν ἀνθρώπων, ὅπως αὐτὲς 
εἶχαν γνωστοποιηθεῖ στὴν Παλαιὰ Δια-
θήκη διὰ μέσου τῶν Προφητῶν καὶ μά-
λιστα τοῦ Ἡσαΐου, ὁ ὁποῖος εἶχε προείπει 
καὶ τὴν «ἐκ παρθένου» γέννηση τοῦ Μεσ-
σία μὲ τὰ ἑξῆς θαυμαστὰ λόγια: «Ἰδοὺ ἡ 
παρθένος ἐν γαστρὶ ἕξει, καὶ τέξεται υἱόν, 
καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ  Ἐμμανου-
ήλ» (Ἡσ. ζ΄ 14).

Ναί, εἶναι «τράπεζα βαστάζουσα εὐ
θη νίαν ἱλασμῶν» ἡ Παναγία μας. Ἀπὸ 
Αὐ      τήν, τὴ νέα Εὔα, ξεκινᾶ ἡ  συμφιλίωση, 
ἡ συνδιαλλαγὴ τῶν ἀπογόνων τοῦ Ἀδὰμ 
καὶ τῆς Εὔας. Αὐτὴ ἔφερε στὸν κόσμο, 
Αὐ   τὴ κράτησε στὰ σπλάχνα της καὶ γέν-
νησε τὸν Θεάνθρωπο καὶ Λυτρωτὴ τῶν 
 ἀποστατημένων ἁμαρτωλῶν  ἀνθρώπων, 
τὸν Κύριο Ἰησοῦ Χριστό. Γι᾿ αὐτὸ καὶ σὲ 
ἄλλο σημεῖο ὁ ποιητὴς τοῦ Ἀκαθίστου 
Ὕμνου ἀπευθυνόμενος στὴν Παναγία βε-
βαιώνει ὅτι μὲ τὶς ἱκεσίες της δίδεται στοὺς 
 ἁμαρτωλοὺς ἡ συγχώρηση: «Χαῖρε, Κρι-
τοῦ δικαίου δυ σώπησις· χαῖρε, πολλῶν 
πταιόντων συγχώρησις» (Στάσις Γ΄, «Νέ
αν ἔδειξε  κτί    σιν...»).

Ἐπειδὴ ὅλοι ἔχουμε ἀνάγκη τοῦ ἐλέ-
ους, τῶν «ἱλασμῶν» τοῦ Θεοῦ, ἂς κατα-
φεύγουμε στὴ φιλόστοργη Μητέρα μας, 
τὴν Παναγία. Ἐκείνη, μὲ πλούσιο τραπέ-
ζι ποὺ ἑτοίμασε καὶ μὲ τὶς ὁλόθερμες δε-
ήσεις καὶ ἱκεσίες πρὸς τὸν Μονογενή της 
Υἱό, ἐξασφαλίζει γιὰ ὅλους τοὺς πιστοὺς 
ποὺ τὴν ἐπικαλοῦνται τὴ συγχώρηση καὶ 
ἑλκύει τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ γιὰ ὅλο τὸν κό-
σμο.

1. Γιὰ τὴν ἑρμηνεία βλ. Π. Ν. Τρεμπέλα, Η ΚΑΙΝΗ 
ΔΙΑΘΗΚΗ μὲ σύντομη ἑρμηνεία, ἔκδ. «Ὁ Σωτήρ», 
Ἀθῆναι 20145, σελ. 230231.

δὲν θὰ ἔχει τέλος, ὅπως ἡ βασιλεία τῶν 
ἐπίγειων βασιλέων, ἀλλὰ θὰ εἶναι ἀτελεί-
ωτη καὶ παντοτινή, ἐπειδὴ θὰ εἶναι θεϊ-
κή»1 (Λουκ. α΄ 3233).

Ἔτσι, δέχθηκε ἡ Παρθένος. Μέσα ἀπὸ 
τὰ πανάγια σπλάχνα της γίνεται ἄνθρω-
πος ὁ Θεός, ὁ Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ. 
Αὐτὸς ὡς ὁ μόνος αἰώνιος ἀληθινὸς Ἀρχι-
ερεὺς θὰ προσφέρει τὴν ἱλαστήρια θυ-
σία πάνω στὸ Σταυρό, γιὰ νὰ ἀποπλύνει 
μὲ τὸ πάντιμο θεϊκό Του Αἷμα τὴν ἁμαρ-
τία ὅλης τῆς οἰκουμένης, γιὰ νὰ φέρει τὴ 
χαρὰ στὸν κόσμο καὶ νὰ ἀνεβάσει τὸν 
ἄνθρωπο στὸν οὐρανό.

ΝΕΑ ἔκδοση «Ο ΣΩΤΗΡ»

Ἀρχιμ. Ἀστερίου Σ. Χατζηνικολάου

Φῶς στὸ μυστήριο
τοῦ πόνου

Ὁ πόνος! Ὁ ἀκούραστος συνοδοιπό-
ρος τῆς ζωῆς!

Γιατί ἄραγε; Πῶς εἰσῆλθε στὴ ζωή 
μας ὁ πόνος; Ἔχει κάποια σκοπιμότη-
τα; Πῶς πρέπει νὰ ἀντιμετωπισθεῖ; Καὶ 
ποιὰ εἶναι τελικὰ ἡ λύση στὸ μεγάλο 
πρόβλημα, στὸ μυστήριο τοῦ πόνου;

Αὐτὰ τὰ ἐρωτήματα ἀπασχολοῦν τὶς 
σελίδες τῆς νέας μας ἐκδόσεως. Σελίδες 
86. Τιμᾶται 2,50 €.



«Ἡ ἁγία Δροσίς,
ἡ θυγάτηρ τοῦ Τραϊανοῦ, 

καὶ αἱ σὺν αὐτῇ πέντε κανονικαὶ»

Σ τὰ χρόνια τῶν σκληρῶν διω γμῶν 
τοῦ Ρωμαίου αὐτοκράτορα Τραϊ
ανοῦ (98117), στὴν Ἀντιόχεια, 

ὑ   πῆρχαν πέντε ἐνάρετες παρθένες χρι-
στιανές. 

Αὐτές, χωρὶς νὰ ὑ   
πολογίζουν τὴ ζωή 
τους – σὰν ἄλλες μυ-
ροφόρες γυναῖκες –
πήγαιναν κρυφὰ τὶς 
νύχτες στοὺς τόπους 
τῶν μαρτυρίων καὶ 
συνέλεγαν τὰ νεκρὰ 
σώματα τῶν  ἁγίων 
μαρτύρων καὶ τὰ ἐν
ταφίαζαν μὲ κάθε τιμὴ 
καὶ εὐλάβεια.

Στὸ ἱερὸ αὐτὸ ἔργο 
συμμετεῖχε ὁλόθερμα 
καὶ ἡ Δροσίδα, ποὺ 
ἦταν κόρη τοῦ διώκτη 
βασιλιᾶ Τραϊανοῦ.

Σύντομα ὁ αὐτοκράτορας ἐνημερώ-
θηκε γιὰ τὴν παράδοξη αὐτὴ κλοπὴ 
τῶν σωμάτων καὶ διέταξε νὰ συλλη-
φθοῦν οἱ ἔνοχοι. Ἔτσι μιὰ νύχτα ἔνο-
πλοι στρατιῶτες συνέλαβαν τὶς 6 κόρες 
καὶ τὶς ὁδήγησαν σὲ ἀνάκριση.

Ὅταν ὁ αὐτοκράτορας ἀντίκρισε ἀ

νάμεσα σ’ αὐτὲς καὶ τὴν κόρη του Δρο
σί δα, ξαφνιάστηκε. Οὐδέποτε  περίμενε 
ἀπὸ τὴ θυγατέρα του τέτοια  «ντροπή»! 
 Προσπάθησε νὰ τὴ  μεταπείσει. Ἀλ λὰ 

μάταια. Ἡ  Δροσίδα εἶ   
χε  δροσισθεῖ ἀπὸ τὴν 
οὐράνια δροσιὰ τοῦ
 Κυρίου Ἰη σοῦ Χρι 
στοῦ, ὁ Ὁ   ποῖος σὰν 
ἄλλος ἰ   σχυρὸς μα  
γνήτης τὴν εἶχε αἰ
χμαλωτίσει στὴν παν
 ευφρόσυνη ἀγάπη 
Του.

Ὁ σκληρὸς τύραν-
νος ἔκλεισε τὴν κόρη 
του προσωρινὰ σὲ ἕ   
να δωμάτιο τῶν ἀνα-
κτόρων του. 

Καὶ τὶς  ὑπόλοι πες
5 κόρες τὶς ἔριξε σὲ 
 κα ζάνι μὲ  λιωμένο 

χαλ κό. Καὶ μὲ τὸ φρικτὸ αὐ τὸ μα ρ τύριο 
τελείωσαν τὴ ζωή τους. 

Ἡ Παράδοση ἀναφέρει ὅτι μὲ τὸ μεῖ
γμα αὐτὸ ὁ βασιλιᾶς διέταξε νὰ κατα-
σκευασθοῦν χάλκινοι λουτῆρες γιὰ τὰ 
δημόσια λουτρὰ ποὺ ἐπρόκειτο πολὺ 
σύντομα νὰ ἐγκαινιάσει.                      ➙

22 Μαρτίου
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ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ

ΠΕΡΙΟΔ ΙΚΟ

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

Νέοι
συνδρομητὲς

στὸ τηλέφωνο 
210.3608533.

ΑΘΗΝΩΝ 
Σόλωνος 100 (106 80 ΑΘΗΝΑ).

Τηλ. 210.3624349. Fax 210.3637108.

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
Φίλωνος 34α (185 31 ΠΕΙΡΑΙΑΣ). 

Τηλ. καὶ F ax 210. 4179022.

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

Τηλ. 2310.272739.  F ax 2310.272736.

ΠΑΤΡΩΝ 
Γούναρη 45 (262 21 ΠΑΤΡΑ).

Τηλ. καὶ F ax 2610.278993.

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

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

ΙSSN: 1106-3777

Kωδικὸς ΕΛΤΑ: 011668.

Ἐκδότης:   Ἀδελφότης Θεολόγων    
       «Ο ΣΩΤΗΡ» Σ.Α. 
          Ἰσαύρων 42 - 114 72 ΑΘΗΝΑ 
Τηλ. Διευθύνσεως:    210.3622108. 
    Τηλεομοιότυπο:     210.3621286.
Διευθυντὴς Συντάξεως: 
                 Νικόλαος Π. Βασιλειάδης 
            Ἰσαύρων 42 - 114 72 ΑΘΗΝΑ
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

Μετὰ τὴ λαμπρὴ γιορτὴ τῶν ἐγκαινίων, ὅσοι εἰδω-
λολάτρες τολμοῦσαν νὰ εἰσέλθουν στὸ κτίσμα αὐτὸ 
ἔπεφταν νεκροί.

Ὁ αὐτοκράτορας ἀγανακτισμένος ἀπευθύνθηκε 
στοὺς ἱερεῖς τῶν εἰδώλων γιὰ νὰ τοῦ λύσουν τὸ πρό-
βλημα. Καὶ ἐκεῖνοι τοῦ ἀπάντησαν:

«Τὸ θανατικὸ συμβαίνει, γιατὶ τὸ κτήριο αὐτὸ εἶναι 
βεβηλωμένο. Γιατὶ τὸ μεῖγμα τοῦ χαλκοῦ μὲ τὸ ὁποῖο 
κατασκευάστηκαν οἱ λουτῆρες ἔχει ἀναμιχθεῖ μὲ σώ-
ματα χριστιανῶν».

Τότε ὁ Τραϊανὸς διέταξε νὰ καταστραφοῦν οἱ χάλ-
κινες αὐτὲς κατασκευὲς καὶ νὰ ξαναλιώσουν τὸ ὑλι-
κό τους. Καὶ μὲ αὐτὸ νὰ φτειαχθοῦν 5 ὁμοιώματα 
γυναικείων ἀγαλμάτων γιὰ νὰ ὀνειδίσει τὴν τιμὴ τῶν 
ἁγνῶν αὐτῶν παρθένων.

Ὅταν ὑψώθηκαν τὰ ἀγάλματα αὐτὰ στὴν ἀγορά, 
ὁ Τραϊανὸς εἶδε σὲ ὅραμα τὶς 5 αὐτὲς ἀφιερωμένες 
παρθένες, ποὺ μὲ σφοδρότητα τὸν ἐπέπλητταν καὶ 
τοῦ προανήγγελλαν τὸν θάνατο τῆς κόρης του.

Ἔντρομος ὁ Τραϊανὸς ἐξέδωσε νέα διαταγή, ποὺ 
φανέρωνε πιὸ ἔντονη τὴν ὀργή του. Ἀπευθυνόταν 
πρὸς ὅλους τοὺς χριστιανοὺς λέγοντας: «Στὰ δύο 
ἄκρα τῆς πόλεως ἔχω ἀνάψει δύο καμίνια. Ὅσοι 
εἶσθε χριστιανοὶ καὶ λατρεύετε τὸν Ἐσταυρωμένο λυ-
πηθεῖτε μας. Ἐλευθερῶστε μας ἀπὸ τοὺς κόπους. 
Πηγαίνετε ἀπὸ μόνοι σας καὶ ρίξτε τοὺς ἑαυτούς σας 
στοὺς κλιβάνους γιὰ νὰ λυτρωθεῖτε ἀπὸ πιὸ πολλὰ 
βασανιστήρια».

Ἡ βασιλοπούλα Δροσίδα σκίρτησε ἀπὸ χαρά, ὅταν 
ἄκουσε τὴ διαταγὴ τοῦ πατέρα της. Ἔφυγε κρυφὰ 
ἀπὸ τὰ ἀνάκτορα γιὰ τὸν τόπο τοῦ  μαρτυρίου. Πο-
θοῦσε τὸ συντομότερο νὰ φθάσει στὸν Παράδει-
σο, νὰ ἑνωθεῖ μὲ τὸν Νυμφίο της Ἰησοῦ Χριστὸ καὶ 
νὰ ἀντικρίσει τὶς πέντε προσφιλεῖς της φίλες καὶ 
 μάρτυρες. Ἡ θεία πρόνοια ὅμως τοῦ παναγάθου Κυ-
ρίου δὲν θέλησε γιὰ τὴ δούλη του Δροσίδα τὸν μαρ-
τυρικὸ θάνατο. 

Ἀφοῦ βαπτίστηκε, κοιμήθηκε σὲ λίγες ἡμέρες τὸν 
εἰρηνικὸ ὕπνο τοῦ θανάτου. Καὶ ἡ ψυχή της ἐλεύ-
θερη πέταξε στὸν κόσμο τοῦ οὐρανοῦ, γιὰ νὰ ψάλ-
λει αἰωνίως μὲ τοὺς ἀγγέλους παναρμόνια δοξολο-
γία στὸν πανάγιο Τριαδικὸ Θεό!


