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Π ρὶν ἀπὸ δυόμισι περίπου χιλιά δες χρόνια ἕνας κουτσὸς δοῦ λος, σοφὸς 
καὶ ἐφευρετικός, περιέγραψε ἐκφραστικότατα τὰ πάθη καὶ τὰ λάθη τῶν 
ἀνθρώπων μὲ πρωτότυπα καὶ ἐμπνευσμένα παραμύθια. Τὸ ὄ    νομά του 

ἦταν Αἴσωπος καὶ τὰ παραμύθια του οἱ γνωστοὶ «μύθοι τοῦ Αἰσώπου».
Ἕνας ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς μύθους εἶναι καὶ ἐκεῖνος μὲ τὸ ἀρνὶ καὶ τὸν λύκο: Ἕνα 

ἀρνάκι ἔπινε νερὸ ἀπὸ ἕνα ποταμάκι. Τὸ εἶδε ὁ λύκος καὶ ὀρέχτηκε νὰ τὸ φάει, 
ἀλλὰ θέλησε νὰ τὸ κάνει «μετά τινος εὐλόγου αἰτίας»· μὲ κάποια δικαιολογημένη 
ἀφορμή. Κατηγόρησε λοιπὸν τὸ ἀρνάκι ὅτι τοῦ θολώνει τὸ νερό. Ἐκεῖνο δικαιο-
λογήθηκε λέγοντας ὅτι κά τι τέτοιο ἦταν ἀδύνατο, ἀφοῦ τὸ ἴδιο βρισκόταν σὲ πιὸ 
χαμηλὸ σημεῖο ἀπὸ τὸν λύκο.

–Ναί, ἀλλὰ πέρυσι ἔβρισες τὸν πατέρα μου, συνέχισε ὁ λύκος.
–Μὰ πέρυσι δὲν εἶχα ἀκόμη  γεννηθεῖ, ἀπάντησε τρέμοντας τὸ ἀρνάκι.
–Ἂν ἐσὺ ξέρεις νὰ φέρνεις πειστικὲς δι καιολογίες, δὲν σημαίνει ὅτι ἐγὼ θὰ στε-

ρηθῶ τὸ δεῖπνο μου, εἶπε ὁ λύκος καὶ τὸ κατασπάραξε.                                    ➙

Ἡ ἀλαζονεία τῆς Εὐρώπης
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Ὁ αἰσώπειος μύθος περιγράφει ἐκ
φραστικότατα μιὰ διαχρονικὴ κατά-
σταση, αὐτὴ ποὺ συμπυκνώνεται στὴ 
φράση: «τὸ δίκαιο τοῦ ἰσχυροτέρου». 
Αὐ τὸ τὸ ἄδικο «δίκαιο» τοῦ ἰσχυροτέ-
ρου πολ λὲς φορὲς ἐπιβάλλεται ὠμὰ καὶ 
δυναστικά. Ἄλλες φορὲς ὅμως, κι αὐτὲς 
εἶ  ναι οἱ περισσότερες, ἀναζητοῦνται 
κά  ποια προσχήματα, γιὰ νὰ δοθεῖ ἡ 
ἐντύπωση ὅτι ἡ τυραννική του ἐπιβολὴ 
εἶναι δίκαιη καὶ ἀναγκαία. Γι᾿ αὐτὸ καὶ 
συ χνά, ὅταν ἀπουσιάζει κάποιο ψευδο
επιχείρημα, οἱ ἰσχυρότεροι δὲν διστά
ζουν νὰ σκηνοθετήσουν διάφορα προ-
κλητικὰ περιστατικά, δῆθεν ἔργα τῶν 
λαῶν ποὺ ἐπιβουλεύονται – αὐτὰ ποὺ 
σήμερα περιγράφονται μὲ τὸν ξενικὸ 
ὅρο «προβοκάτσια» – προκειμένου νὰ 
ἐπέμβουν στρατιωτικά. Αὐτὸ ἔγινε ἀνα-
ρίθμητες φορὲς στὴ διάρκεια τῆς ἱστο-
ρίας, ἀναδείχθηκε σὲ ἐπιστήμη ἀπὸ τὸν 
Χίτλερ, τὸν Στάλιν καὶ τὸν Μουσολίνι, 
ἔχει δὲ φτάσει στὸ ἀποκορύφωμά του 
στὶς μέρες μας. Κοινὸ στοιχεῖο αὐτῆς 
τῆς συμ περιφορᾶς τῶν ἰσχυρῶν εἶναι 
ἡ ἀλαζονεία.

Τὰ τελευταῖα τοῦτα χρόνια παρακο-
λουθοῦμε μὲ θλίψη τέτοια ἀλαζονικὴ 
συμπεριφορὰ ἐκ μέρους τῆς Εὐρωπαϊ
κῆς Ἑνώσεως πρὸς τὴν Ἑλλάδα. Ἡ ἀ 
λαζονικὴ συμπεριφορὰ ἐκφράζεται μὲ 
τὴν ἀντίληψη μιᾶς χώρας ποὺ διεκδικεῖ 
τὸ ἀλάθητο: Ἐμεῖς ἔχουμε τὴν καλύτε-
ρη οἰκονομία, ἄρα ἐμεῖς  ἔχουμε ἀλάθη-
τη κρίση, ἄρα ὀφείλετε ὅλοι νὰ ὑπο
ταχθεῖτε καὶ νὰ προσκυνήσετε. Στὰ ἁ   
πλὰ καὶ λογικὰ ἐπιχειρήματα ἀντιτάσ-
σεται ἡ παράλογη «λογικὴ» τοῦ λύκου: 
Μοῦ θολώνεις τὸ νερό… (διασαλεύεις 
τὴν ἀπόλυτη τάξη)… πέρυσι ἔβρισες 
τὸν πατέρα μου (ἔχεις κάνει τόσες ἀτα-
σθαλίες στὸ παρελθόν)… μὴ νομίσεις 
ὅτι μὲ τὶς πειστικὲς δικαιολογίες σου θὰ 

στερηθῶ τὸ δεῖπνο μου (τὰ λογικὰ ἐπι-
χειρήματά σου δὲν θὰ κλονίσουν τὴν 
ἡγεμονική μου θέση).

Τρεῖς χιλιάδες χρόνια πρὶν ὁ ἱερὸς 
Ψαλμωδὸς προσδιόρισε ἀκριβῶς τὴν 
πηγὴ αὐτῆς τῆς βάναυσης νοοτροπίας: 
Νά ἄνθρωπος, εἶπε, ποὺ ἀρνεῖται νὰ 
ἔχει βοηθό του τὸν Θεό, «ἀλλ᾿ ἐπήλπι-
σεν ἐπὶ τὸ πλῆθος τοῦ πλούτου αὐτοῦ» 
(Ψαλ. να΄ [51] 9)· στήριξε τὴν ἐλπίδα 
του στὸ πλῆθος τοῦ πλούτου του.

Ἂν θελήσει κανεὶς νὰ ἑρμηνεύσει τὸ 
βάθος τῆς νοοτροπίας τοῦ λύκου, θὰ 
διαπιστώσει ὅτι αὐτὴ ἔχει θρησκευτι
κὲς ρίζες. Ἂν καὶ ἡ πολιτικὴ ζωὴ στὴν 
Εὐ ρώπη ἔχει ἀποστασιοποιηθεῖ ἀπὸ 
τὴ χριστιανικὴ πίστη, ἐντούτοις τὸ φρό
νημά της ἐξακολουθεῖ νὰ διέπεται ἀπὸ 
τὴ νοοτροπία τοῦ Παπικοῦ ἀλάθητου 
καὶ πρωτείου. Ἀποτελεῖ ἄθρησκη με-
τάλλαξή του.

Ἀπέναντι σ᾿ αὐτὴ τὴν εὐρωπαϊκὴ ἀ 
γέλη λύκων οἱ ἑκάστοτε Ἑλληνικὲς Κυ-
βερνήσεις μοιάζουν μὲ κοπάδι προβά
των. Καὶ εἶναι θαυμαστὸ ὅτι κάποτε 
ἀποφασίζουν νὰ ἀντισταθοῦν μὲ ἄκαμ
πτο φρόνημα. Νικοῦν; Πετυχαίνουν 
πύρ  ρειες νίκες; Ὑφίστανται τιμητικὲς 
ἧτ   τες; Αὐτὸ ὁ χρόνος θὰ τὸ ἀποδείξει.

Ὅμως ἔχουμε χρέος νὰ ἐπισημάνου-
με ὅτι στὴν ἄνιση αὐτὴ ἀναμέτρηση οἱ 
ἑκάστοτε Κυβερνήσεις μας δὲν πρέπει 
νὰ πηγαίνουν ἄοπλες. Ὄχι ἀπὸ οἰκο-
νομικὰ ἐπιχειρήματα – τέτοια μπορεῖ νὰ 
διαθέτουν πολλά – ἀλλὰ ἀπὸ τὸ μονα-
δικὸ ἀνίκητο ὅπλο: τὴν πίστη στὸ Θεό!

Ἂν ἔχουν τὴν πίστη, μὲ μιὰ καὶ μόνη 
σφεντονιὰ σὰν τὸν Δαβὶδ θὰ ξαπλώ-
σουν κατάχαμα τὸν ὑπερφίαλο Γολιὰθ 
τῆς Εὐρώπης! Καὶ θὰ ὑπηρετήσουν ἔ 
τσι μὲ τὸν καλύτερο τρόπο τὸν πιστὸ 
Ὀρ θόδοξο λαὸ τῆς Ἑλλάδος.
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ΤΟ 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ

1. Τὸ «ὕδωρ τὸ ζῶν»
Ἦταν ἤδη μεσημέρι, γύρω στὶς 

12 ἡ ὥρα, ὅταν ὁ Κύριος  κάθισε 
στὸ πηγάδι τοῦ Ἰακὼβ γιὰ νὰ ξε-
κουραστεῖ. Βάδιζε μὲ τοὺς μα-
θητές Του πρὸς τὴ Γαλιλαία καὶ 
περνοῦσαν μέσα ἀπὸ τὴ Σαμά-
ρεια. Ἐκεῖ, κοντὰ στὴν πόλη Συ-
χάρ, σταμάτησε κατάκοπος ὁ 
Κύ  ριος ἀπὸ τὴν ὁδοιπορία δί-
πλα στὸ πηγάδι. Διψοῦσε. Οἱ 
μα θητὲς εἶχαν φύγει στὴν πόλη 
γιὰ νὰ  ἀγοράσουν τρόφιμα. Καὶ 
καθὼς εἶδε μία Σαμαρείτιδα ποὺ 
ἦρθε στὸ πηγάδι γιὰ νὰ ἀντλή-
σει νερό, τῆς ζήτησε νὰ Τοῦ δώ-
σει νὰ πιεῖ. Ξαφνιάστηκε ἡ γυναί-
κα καὶ μό νο ποὺ τῆς μίλησε, δι-
ότι ἦταν γνωστὴ ἡ ἔχθρα μεταξὺ 
Ἰουδαίων καὶ Σαμαρειτῶν. Ὡστό-
σο ὁ Κύριος δὲν ἤθελε τὸ νερὸ 
μό νο γιὰ νὰ ξεδιψάσει. Ζητοῦσε 
εὐκαιρία νὰ μιλήσει γιὰ κάποιο 
ἄλλο νερό. Γι’ αὐτὸ καὶ τῆς εἶπε:

─Ἐὰν γνώριζες τὴ δωρεὰ ποὺ 
δίνει ὁ Θεὸς στοὺς ἀν θρώπους, 
καὶ ποιὸς εἶναι Ἐκεῖνος ποὺ σοῦ 
λέει τώρα, δός μου νὰ πιῶ, ἐσὺ 
θὰ Τοῦ ζητοῦσες καὶ θὰ σοῦ ἔδι-
νε «ὕδωρ ζῶν»· νε  ρὸ τρε   χού με
νο, ποὺ δὲν στε ρεύ   ει ποτέ.      ➙

ΔΙΨΑ ΚΑΙ ΠΕΙΝΑ

Σίμωνος τοῦ Ζηλωτοῦ,
Λαυρεντίου ἐν Σαλαμῖνι
Ἦχος δ΄ -  Ἑωθινὸν Ζ΄

Τ 
ῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἔρχεται ὁ ᾿Ιησοῦς εἰς πόλιν τῆς
Σαμαρείας λεγομένην Συ χάρ, πλησίον τοῦ χω   -
ρίου ὃ ἔδωκεν ᾿Ιακὼβ ᾿Ιωσὴφ τῷ υἱῷ αὐτοῦ· ἦν δὲ

ἐκεῖ πηγὴ τοῦ ᾿Ιακώβ. ὁ οὖν ᾿Ιησοῦς κεκοπιακὼς ἐκ
τῆς ὁδοιπορίας ἐκαθέζετο οὕτως ἐπὶ τῇ πηγῇ· ὥρα
ἦν ὡσεὶ ἕκτη. ἔρχεται γυνὴ ἐκ τῆς Σαμαρείας ἀντλῆ-
σαι ὕδωρ. λέγει αὐτῇ ὁ ᾿Ιησοῦς· δός μοι πιεῖν. οἱ γὰρ 
μαθηταὶ αὐτοῦ ἀπεληλύθεισαν εἰς τὴν πόλιν ἵνα τρο-
φὰς ἀγοράσωσι. λέγει οὖν αὐτῷ ἡ γυνὴ ἡ Σαμαρεῖ-
τις· πῶς σὺ ᾿Ιουδαῖος ὢν παρ᾿ ἐμοῦ πιεῖν αἰτεῖς, οὔ-
σης γυναικὸς Σαμαρείτιδος; οὐ γὰρ συγχρῶνται ᾿Ιου-
δαῖοι Σαμαρείταις. ἀπεκρίθη ᾿Ιησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῇ· 
εἰ ᾔδεις τὴν δωρεὰν τοῦ Θεοῦ, καὶ τίς ἐστιν ὁ λέγων 
σοι, δός μοι πιεῖν, σὺ ἂν ᾔτησας αὐτόν, καὶ  ἔδωκεν 
ἄν σοι ὕδωρ ζῶν. λέγει αὐτῷ ἡ γυνή· Κύριε, οὔτε ἄν -
τλημα ἔχεις, καὶ τὸ φρέαρ ἐστὶ βαθύ· πόθεν οὖν ἔχεις
τὸ ὕδωρ τὸ ζῶν; μὴ σὺ μείζων εἶ τοῦ πατρὸς ἡμῶν 
᾿Ιακώβ, ὃς ἔδωκεν ἡμῖν τὸ φρέαρ, καὶ αὐτὸς ἐξ αὐ-
τοῦ ἔπιε καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ καὶ τὰ θρέμματα αὐτοῦ; 
ἀπεκρίθη ᾿Ιησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῇ· πᾶς ὁ πίνων ἐκ τοῦ
ὕδατος τούτου διψήσει πάλιν· ὃς δ᾿ ἂν πίῃ ἐκ τοῦ ὕ   -
δα τος οὗ ἐγὼ δώσω αὐτῷ, οὐ μὴ διψήσῃ εἰς τὸν αἰ   ῶ-
να, ἀλλὰ τὸ ὕδωρ ὃ δώσω αὐτῷ, γενήσεται ἐν αὐτῷ 
πηγὴ ὕδατος ἁλλομένου εἰς ζωὴν αἰώνιον. λέγει πρὸς
αὐτὸν ἡ γυνή· Κύριε, δός μοι τοῦτο τὸ ὕδωρ, ἵνα μὴ
διψῶ μηδὲ ἔρχωμαι ἐνθάδε ἀντλεῖν. λέγει αὐ  τῇ ὁ ᾿Ιη  -
σοῦς· ὕπαγε φώνησον τὸν ἄνδρα σου καὶ ἐλθὲ ἐνθά-
δε. ἀπεκρίθη ἡ γυνὴ καὶ εἶπεν· οὐκ ἔχω ἄνδρα. λέγει
αὐτῇ ὁ ᾿Ιησοῦς· καλῶς εἶπας ὅτι ἄνδρα οὐκ ἔχω· πέν -
τε γὰρ ἄνδρας ἔσχες, καὶ νῦν ὃν ἔχεις οὐκ ἔστι σου 
ἀνήρ· τοῦτο ἀληθὲς εἴρηκας. λέγει αὐτῷ ἡ γυνή· Κύ -
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Ἀπόρησε ἡ γυναίκα: 
─Κύριε, οὔτε δοχεῖο ἔχεις 

γιὰ νὰ ἀντλήσεις νερό, ἀλλὰ 
καὶ τὸ πηγάδι εἶναι βαθύ. 
Ἀ   πὸ ποῦ λοιπὸν ἔχεις τὸ ἀ  
στείρευτο νερό;... Ἀλλὰ ὁ 
Κύριος δὲν ἐννοοῦσε τὸ νε 
ρὸ τοῦ πηγαδιοῦ. Καὶ τῆς τὸ 
ἐξήγησε:

─Ὅποιος πίνει ἀπὸ τὸ  νε ρὸ 
αὐτό, θὰ διψάσει πάλι. Ἐ   κεῖ 
νος ὅμως ποὺ θὰ πιεῖ ἀπὸ τὸ 
νερὸ ποὺ θὰ τοῦ δώσω ἐγώ, 
δὲν θὰ  διψάσει ποτὲ στὸν αἰ
ώνα· ἀλλὰ τὸ νερὸ ποὺ θὰ 
τοῦ δώσω θὰ  μεταβληθεῖ μέ
σα του σὲ «πη  γὴ ὕδατος ἁλ
λομένου εἰς ζωὴν αἰώνι ον»· 
πη γὴ νε  ροῦ ποὺ δὲν θὰ στε-
ρεύει, ἀλλὰ θὰ ἀναβλύζει καὶ 
θὰ ἀ   ναπηδᾶ καὶ θὰ τρέχει 
πάν τοτε γιὰ νὰ τοῦ μεταγ γί
ζει ζωὴ αἰώνια. 

Ἐντυπωσιασμένη ἡ γυναί-
κα, ζήτησε νὰ λάβει ἀπὸ τὸ 
ἀστείρευτο αὐτὸ νερό, χωρὶς 
ὅμως νὰ ἔχει καταλάβει περὶ 
τίνος πρόκειται. 

Ὁ Κύριος ὡς «ὕδωρ ζῶν» 
δὲν ἐννοοῦσε τὸ  τρεχούμενο 
νερὸ κάποιας πηγῆς. Ὁ Ἴ 
διος τὸ ὀνόμασε  «δωρεὰ τοῦ 
Θεοῦ» κι ἔτσι  ἀποκάλυψε τὴν 
πνευματική του  διά  στα ση. 
 Ἄλ λωστε σὲ ἄλλο ση μεῖο ὁ 
ἱερὸς  Εὐαγγελιστὴς ἐξηγεῖ 
σα φῶς ὅτι τὸ «ζῶν ὕδωρ» 
ἀναφέρεται στὸ Ἅγιο Πνεῦ
μα, τὸ Ὁποῖο  μεταδίδει ζωή, 
φῶς,  δύναμη καὶ  ἀλήθεια. 
 Πρό κειται λοιπὸν γιὰ τὴ  χά
 ρη τοῦ  Ἁγίου  Πνεύματος, 
ποὺ σὰν πνευ μα τικὸ  νε ρὸ
 κα   θαρίζει,  δροσίζει,  πα ρη γο

ριε, θεωρῶ ὅτι προφήτης εἶ σύ. οἱ πατέρες ἡμῶν ἐν τῷ ὄ -
ρει τούτῳ προσεκύνησαν· καὶ ὑμεῖς λέγετε ὅτι ἐν ῾Ιεροσο-
λύμοις ἐστὶν ὁ τόπος ὅπου δεῖ προσκυνεῖν. λέγει αὐτῇ ὁ 
᾿Ιησοῦς· γύναι, πίστευσόν μοι ὅτι ἔρχεται ὥρα ὅτε οὔτε ἐν 
τῷ ὄρει τούτῳ οὔτε ἐν ῾Ιεροσολύμοις  προσκυνήσετε τῷ πα -
τρί. ὑμεῖς προσκυνεῖτε ὃ οὐκ οἴδατε, ἡμεῖς  προσκυνοῦμεν ὃ 
οἴδαμεν· ὅτι ἡ σωτηρία ἐκ τῶν ᾿Ιουδαίων ἐστίν. ἀλλ᾿ ἔρ χε -
ται ὥρα, καὶ νῦν ἐστιν, ὅτε οἱ ἀληθινοὶ  προσκυνηταὶ προσ-
κυνήσουσι τῷ πατρὶ ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ· καὶ γὰρ ὁ πα -
τὴρ τοιούτους ζητεῖ τοὺς προσκυνοῦντας αὐ τόν. πνεῦμα ὁ
Θεός, καὶ τοὺς προσκυνοῦντας αὐτὸν ἐν πνεύ ματι καὶ ἀλη -
θείᾳ δεῖ  προσκυνεῖν. λέγει αὐτῷ ἡ γυνή· οἶ   δα ὅτι Μεσσίας 
ἔρχεται ὁ λεγόμενος Χριστός· ὅταν ἔλ θῃ ἐκεῖνος, ἀναγγε-
λεῖ ἡμῖν πάντα. λέγει αὐτῇ ὁ ᾿Ιησοῦς· ἐγώ εἰμι ὁ λαλῶν 
σοι. καὶ ἐπὶ τούτῳ ἦλθον οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, καὶ ἐθαύμα-
σαν ὅτι μετὰ γυναικὸς ἐλάλει· οὐδεὶς μέντοι εἶπε, τί ζητεῖς
ἢ τί λαλεῖς μετ᾿ αὐτῆς; Ἀφῆκεν οὖν τὴν ὑ  δρίαν αὐτῆς ἡ γυ-
νὴ καὶ ἀπῆλθεν εἰς τὴν πόλιν, καὶ λέγει τοῖς ἀνθρώποις· 
δεῦτε ἴδετε ἄνθρωπον ὃς εἶπέ μοι πάντα ὅσα ἐποίησα· μή -
τι οὗτός ἐστιν ὁ Χριστός; ἐξῆλθον οὖν ἐκ τῆς πόλεως καὶ 
ἤρ χοντο πρὸς αὐτόν. ᾿Εν δὲ τῷ  μεταξὺ ἠρώτων αὐτὸν οἱ 
μαθηταὶ λέγοντες· ραββί, φάγε. ὁ δὲ εἶ πεν αὐτοῖς· ἐγὼ 
βρῶσιν ἔχω φαγεῖν, ἣν ὑμεῖς οὐκ οἴδατε. ἔλεγον οὖν οἱ μα-
θηταὶ πρὸς ἀλλήλους· μή τις ἤνεγκεν αὐτῷ φαγεῖν; λέγει 
αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς· ἐμὸν βρῶμά ἐστιν ἵ να ποιῶ τὸ θέλημα 
τοῦ πέμψαντός με καὶ τελειώσω αὐ τοῦ τὸ ἔργον. οὐχ ὑμεῖς 
λέγετε ὅτι ἔτι τετράμηνός ἐστι καὶ ὁ θερισμὸς ἔρχεται; ἰδοὺ 
λέγω ὑμῖν, ἐπάρατε τοὺς ὀφθαλμοὺς ὑμῶν καὶ  θεάσασθε 
τὰς χώρας, ὅτι λευκαί εἰσι πρὸς θερισμὸν ἤδη. καὶ ὁ θε -
ρίζων μισθὸν λαμβάνει καὶ συνάγει καρπὸν εἰς ζωὴν αἰώ -
νιον, ἵνα καὶ ὁ σπείρων ὁμοῦ χαίρῃ καὶ ὁ θερίζων. ἐν γὰρ
τούτῳ ὁ λόγος ἐστὶν ὁ ἀληθινός, ὅ τι ἄλλος ἐστὶν ὁ σπεί-
ρων καὶ ἄλλος ὁ θερί ζων. ἐγὼ ἀ  πέ στειλα ὑμᾶς θερίζειν ὃ 
οὐχ ὑμεῖς κεκοπιάκατε· ἄλλοι κεκοπιάκασι, καὶ ὑμεῖς εἰς
τὸν κόπον αὐτῶν  εἰσεληλύθατε. Ἐκ δὲ τῆς πόλεως ἐκείνης 
πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτὸν τῶν Σαμαρειτῶν διὰ τὸν λό -
γον τῆς γυναικός, μαρτυρού σης ὅτι εἶπέ μοι πάντα ὅσα
ἐποίησα. ὡς οὖν ἦλθον πρὸς αὐτὸν οἱ Σαμαρεῖται, ἠρώ-
των αὐτὸν μεῖναι παρ᾿ αὐτοῖς· καὶ ἔμεινεν ἐκεῖ δύο ἡμέρας. 
καὶ πολλῷ πλείους ἐπίστευσαν διὰ τὸν λόγον αὐτοῦ, τῇ 
τε γυναικὶ ἔλεγον ὅτι οὐκέτι διὰ τὴν σὴν λαλιὰν πιστεύο-
μεν· αὐτοὶ γὰρ ἀκηκόαμεν, καὶ οἴδαμεν ὅτι οὗτός ἐστιν 
ἀληθῶς ὁ σωτὴρ τοῦ κόσμου ὁ Χριστός. 
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ρεῖ καὶ ζωο ποι εῖ τὶς ψυ χές, χωρὶς νὰ στε-
ρεύει ποτέ. Αὐτὸ τὸ «ὕδωρ τὸ ζῶν» εἶναι 
ποὺ ξεδιψᾶ τὴν ψυχή μας καὶ ἱκανοποι-
εῖ ὅλες τὶς  ἐπιθυμίες της γιὰ δόξα, εὐτυ-
χία καὶ ἀληθινὴ γνώση. Αὐτὸ δὲ τὸ «ζῶν 
ὕδωρ» μποροῦμε νὰ τὸ  γευθοῦμε μόνο 
μέσα στὴν ἐκκλησιαστικὴ ζωή, μὲ τὴ 
 συμ μετοχή μας στὰ ἅγια Μυστήρια καὶ 
τὴν κοινωνία ἀγάπης μὲ τοὺς ἀδελφούς 
μας. 

Ὡστόσο ὑπάρχει καὶ κάποια βασικὴ 
προϋπόθεση γιὰ νὰ καταστεῖ ἡ καρδιά 
μας δεκτικὴ στὴ δωρεὰ τοῦ Θεοῦ: νὰ με-
τανοήσουμε.

2. Ἡ ἄλλη «βρῶσις» 
Στὴ μετάνοια ὁδήγησε ὁ  Θεάνθρωπος 

καὶ τὴ Σαμαρείτιδα. Τῆς ἀπεκάλυψε κά-
πως τὶς παρεκτροπὲς καὶ τὴν ἁμαρτωλὴ 
ζωὴ ποὺ ἀκολουθοῦσε μέχρι τότε, τῆς μί-
λησε γιὰ τὴν εὐάρεστη λατρεία στὸ Θεὸ 
καί, τέλος, τῆς ἀπεκάλυψε τὴ  μεγά λη ἀλή-
θεια ὅτι Αὐτὸς ἦταν ὁ  Μεσσίας Χριστὸς 
ποὺ προσδοκοῦσε νὰ συναντήσει: «ἐγώ 
εἰμι, ὁ λαλῶν σοι», τῆς εἶπε. 

Σὰ νὰ ἔβγαλε τότε φτερὰ στὰ πόδια ἡ 
γυναίκα ἐκείνη, ἔτρεξε στὴν πόλη γιὰ νὰ 
ἀναγγείλει τὴν ἄφιξη τοῦ Μεσσία καὶ νὰ 
καλέσει κι ἄλλους νὰ Τὸν γνωρίσουν. 

Στὸ μεταξὺ ἐπέστρεψαν οἱ μαθητὲς κι 
ἔφεραν στὸν Κύριο τροφή. Ἐκεῖνον ὅμως 
δὲν Τὸν ἀπασχολοῦσε τὸ ὑλικὸ φαγητό. 
Εἶπε: «ἐμὸν βρῶμά ἐστιν ἵνα ποιῶ τὸ θέ-
λημα τοῦ πέμψαντός με καὶ τελειώσω 
αὐτοῦ τὸ ἔργον»· δικό μου φαγητό, ποὺ 
μὲ χορταίνει καὶ μὲ τρέφει, εἶναι νὰ κάνω 
πάντοτε τὸ θέλημα Ἐκείνου ποὺ μὲ ἀπέ-
στειλε στὸν κόσμο καὶ νὰ ὁλο κλη ρώσω 
τὸ ἔργο Του, τὸ ὁποῖο εἶναι ἡ σωτηρία 
τῶν ἀν θρώ πων.

Αὐτὴ τὴν κλήση σωτηρίας δέχθηκε ὄχι 
μόνο ἡ Σαμαρείτιδα ἀλλὰ καὶ οἱ συμ πα
τριῶτες της. Διότι «πολλοὶ τῶν Σαμαρει
τῶν ἐπίστευσαν εἰς αὐτὸν διὰ τὸν λό-

γον τῆς γυναικός»· μάλιστα παρεκάλε-
σαν τὸν Κύριο Ἰησοῦ νὰ μείνει μαζί τους. 
Πράγματι, ὁ Χριστὸς ἔμεινε ἐκεῖ δύο μέ-
ρες καί, κατὰ τὸ διάστημα αὐτό, ὅλο καὶ 
περισσότεροι πίστευαν σ’ Αὐτόν.

Αὐτὴ ἦταν ἡ μεγαλύτερη  ἱκανοποίηση 
γιὰ τὸν Κύριο. Νὰ ἐκτελεῖ τὸ θέλημα τοῦ 
Οὐρανίου Πατρὸς καὶ νὰ βλέπει ψυχὲς 
νὰ μετανοοῦν καὶ νὰ ὁδηγοῦνται στὴ σω-
τηρία. Γι’ αὐτὸ καὶ ἡ φυσικὴ πείνα δὲν 
Τὸν ἀπασχολοῦσε ἐκείνη τὴν ὥρα. Ἦταν 
ἀπορροφημένος στὸ ἔργο γιὰ τὴ σωτη-
ρία τῶν Σαμαρειτῶν.

Πόσο ἀπέχουμε ἐμεῖς ποὺ φροντίζουμε 
μὲ σχολαστικότητα τὴ διατροφή μας καὶ 
μάλιστα προσέχουμε ἰδιαίτερα νὰ τρῶ με 
ὑγιεινὰ καὶ ἀπολαυστικά φαγητά! Μακά-
ρι νὰ δείχναμε ἀνάλογη φροντίδα καὶ γιὰ 
τὴν πνευματική μας τροφοδοσία: γιὰ τὴ 
μελέτη τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν ἐφαρ-
μογή του στὴ ζωή μας. Μακάρι κι ἐμεῖς 
νὰ εἴχαμε αὐτὸ τὸν σφοδρὸ πόθο ποὺ 
ἐκφράζεται στὴν «Κυριακὴ προσευχὴ» 
μὲ τὸ «γενηθήτω τὸ θέλημά Σου», ὥστε 
αὐτὸ νὰ εἶναι ἡ τροφὴ καὶ ἡ ἀπόλαυσή 
μας: Τὸ πῶς δηλαδὴ θὰ ἐφαρμόζουμε 
τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ καὶ θὰ ἐργαζόμα
στε, ὥστε νὰ σώζονται πολλὲς ψυχὲς 
καὶ νὰ δοξάζεται τὸ ὄνομα τοῦ Τριαδικοῦ 
Θεοῦ.



Ε ἶχα κάνει τάμα τὶς μέρες ποὺ 
ἤ       μουν στὸ Νοσοκομεῖο, ἀ   
δελφή μου Γεωργία, μόλις 

βγῶ, νὰ πάω στὴν Αἴγινα καὶ νὰ 
προ σκυνήσω στὸν τάφο τοῦ ἁγίου 
Νεκταρίου.

–Καὶ πῆγες τελικά, Κατερίνα;
–Μὲ βοήθησε ὁ Ἅγιος, ἀδελφή 

μου, καὶ πῆγα. Καὶ ἐνῶ ἦταν καθη-
μερινή, ἐν τυπωσιάστηκα ἀπὸ τὸν 
πολὺ κόσμο ποὺ συνάντησα ἐκεῖ.

–Πές μου λοιπὸν μερικὲς ἐντυπώ-
σεις σου!

–Στὴν ἀρχὴ πῆρα τὸ λεωφορεῖο 
ἀπὸ τὸ λιμάνι ὅπου μᾶς ἔβγαλε τὸ 
 βαπόρι ἀ  πὸ τὸν Πειραιὰ καὶ πῆγα 
καὶ προσκύ νησα τὸν μεγαλοπρεπέ-
στατο τεράστιο βυζαντινὸ Ναό, ποὺ 
κτίστηκε πρὸς τι μὴν τοῦ Ἁγίου δί-
πλα στὸ  δημόσιο δρό μο. Ἐντυπω-
σιάστηκα πολὺ καὶ ἀπὸ τὶς ἱερὲς 
εἰκόνες καὶ ἀπὸ τὸ ὡραῖο ξυλόγλυ-

Ἀληθινὴ ἱστορία

Ἕνα θαῦμα 
τοῦ ἁγίου Νεκταρίου

πτο τέμπλο. «Ἕνας Ναὸς  ἀντάξιος ἑνὸς 
τέτοιου Ἁγίου!», εἶπα μέσα μου.

Ἔπειτα πήραμε τὸ ἀνηφοράκι μὲ τρεῖς  
τέσσερις γυναῖκες καὶ προσκυνήσαμε στὸ 
γυναικεῖο Μοναστήρι τῆς  προστάτιδός 
μου Ἁγίας Αἰκατερίνης, ποὺ εἶναι στὰ δε-
ξιά. Καὶ ἀνεβήκαμε λίγο ἀκόμη καὶ πε-
ρά σαμε τὴν ἐξώπορτα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς 
«Ἁγίας Τριάδος», τὴν ὁποία ἵδρυσε ὁ ἅ 
γιος Νεκτάριος. Πλήθη ἀνθρώπων γέμι-
ζαν τὴν αὐλή. Ἄλλοι πήγαιναν πρὸς τὸν 
τάφο του, ἄλλοι πρὸς τὸ δωμάτιό του, 
ἄλλοι πρὸς τὸν ἱερὸ Ναό. Τοὺς ἀκολου-
θοῦσα κι ἐγώ. Ἕνας ἱερέας ἔκανε κά-
ποια στιγμὴ Παράκληση στὸν Ἅγιο. Καὶ 
κάποιος ἄλλος ἱερέας μιλοῦσε στὸ τέλος 

λέγοντας πολλὲς διδαχὲς τοῦ Ἁγίου Νε-
κταρίου. Ἦταν, φαίνεται, ὀργανωμένο 
γκρούπ. Ὅλη τὴν ὥρα ποὺ τὰ ἔβλεπα καὶ 
τὰ ἄκουγα αὐτὰ εὐφραινόταν ἡ καρδιά 
μου. Οὔτε καταλάβαινα πῶς περνοῦσαν 
οἱ ὧρες. Ἔνιωθα νὰ εἶναι παρὼν κοντά 
μας ὁ Ἅ  γιος, Γεωργία μου. Δὲν μοῦ ἔκανε 
καρδιὰ νὰ φύγω. 

Ἔγραψα καὶ ἔδωσα νὰ μνημονεύο νται 
τὰ ὀνόματα τῶν συγγενῶν μου, ἔ  βαλα καὶ 
τὸ δικό σου ὄνομα, Γεωργία μου, καθὼς 
καὶ τὸ ὄνομα κάποιας Ἀρετῆς ποὺ ἔχει 
σοβαρὸ πρόβλημα στὸ λάρυγ γά της. 
Ἐρχόταν καὶ στὸν Κύκλο μας. Ἀσφαλῶς 
τὴ γνωρίζεις.

–Δὲν μοῦ λές, τὴ διέκοψε ἡ  Γεωργία, μή 
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πως πῆρες λίγο λαδάκι ἀπὸ τὸ καν τήλι 
ποὺ εἶναι στὸν τάφο τοῦ Ἁγίου;

–Βεβαίως! Ἔχω πάρει τρία μπουκα λά
κια, κι ἂν σοῦ χρειάζεται, νὰ σοῦ δώ σω 
ἕνα.

–Πολὺ μοῦ χρειάζεται, Κατερίνα μου, 
καὶ θὰ σοῦ εἶμαι εὐγνώμων, ἂν μοῦ προσ
φέρεις τὸ ἕνα· θὰ τὸ δεχτῶ ὡς  εὐ λο γία 
τοῦ Ἁγίου.

–Τὸ ἀπόγευμα στὶς ἕξι θὰ τὸ ἔχεις.
Μὲ τὸ μπουκαλάκι στὸ χέρι ἡ Γεωργία 

πῆγε γρήγορα καὶ χτύπησε τὴν πόρτα τῆς 
γειτόνισσάς της Ἀρετῆς, ποὺ τῆς ἄνοιξε 
μὲ κάποιο θλιμμένο χαμόγελο.

–Καλῶς την τὴν κ. Γεωργία! Ἐλᾶτε! Πε
ράστε, καθίστε, εἶπε ἡ Ἀρετὴ μὲ μισοσβη-
σμένη φωνή.

–Τί κάνεις, ἀδελφή μου; Πῶς εἶσαι; Θυ
μᾶμαι ὅτι εἶχες προβλήματα μὲ τὸν λάρυγ-
γά σου, ἀλλὰ εἶχαν περάσει. Ἐρ χόσουν 
καὶ στὸν Κύκλο ποὺ κάμναμε καὶ μελετού-
σαμε τὸν λόγο τοῦ Θεοῦ κι ἕνα Ὀρθόδο-
ξο περιοδικό. Τελευταῖα ὅ   μως ἀπουσία-
σες, καὶ ἀνησύχησα πο λύ. Ἔμαθα ὅτι σὰ 
νὰ ἔχεις, λέει, μιὰ κύστη στὸ λάρυγγά σου 
καὶ δὲν μπορεῖς νὰ μιλήσεις. Ἔτσι εἶναι;

–Ἔτσι, κυρία Γεωργία μου, καὶ ἔχω κά-
νει καὶ λαρυγγοσκοπήσεις. Δὲν μπο ρῶ 
νὰ καταπιῶ καλὰ οὔτε καὶ τὸ νερό. Στα-
γόνασταγόνα τὸ καταπίνω, καὶ μὲ πόνο. 
Κάποιοι γιατροὶ μιλᾶνε γιὰ καρκίνο καὶ γιὰ 
ἐγχείρηση, καὶ φοβᾶμαι. Λαιμός, βλέπετε, 
εἶναι αὐτός. Αὔριο μάλιστα ἔχουμε κλεί-
σει συνάντηση μὲ τὸν εἰδικὸ γιατρὸ γιὰ νὰ 
βγάλει τὴν κύστη. Θὰ κάνω τὴν προσευ-
χή μου ἀπόψε καὶ τὸ πρωί, καὶ ὁ Θεὸς βο-
ηθός. Γενηθήτω τὸ θέλημά Του.

–’Αμήν, Ἀρετή μου. Ἔτσι νὰ πᾶς αὔ ριο 
στὸ γιατρό! Μὲ πίστη καὶ μὲ θάρρος! Ἐγὼ 
γιὰ κάποια βοήθειά σου σοῦ ἔφερα λίγο 
λαδάκι ἀπὸ τὸν τάφο τοῦ Ἁγίου Νεκτα-
ρίου τοῦ Θαυματουργοῦ ἀπὸ τὴν Αἴγινα. 
Μᾶς τὸ ἔφερε ἡ Κατερίνα Κ... ποὺ πῆγε 
στὴν Αἴγινα καὶ σὲ γνωρίζει ἀπὸ τὸν Κύ-
κλο μας. Νὰ πιεῖς τὸ μισὸ σήμερα, μόλις 

ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΙ 
ΜΑΡΤΥΡΕΣ

Μάρτυρες τῆς 
Παλαιᾶς καὶ τῆς 
Καινῆς Διαθήκης, 
Ἱεράρχες, Ὅσιοι, 
Ὁμολογητὲς καὶ 
Νεομάρτυρες. 
Στὴν ἔκδοση 
αὐτὴ προστίθεται 
καὶ ἕκτο κεφάλαιο 
μὲ τὴ μορφὴ τοῦ 
προφήτη Ἡσαΐα. 
Σελίδες 286. 
Τιμᾶται 9 �.

Ἐκδόσεις «Ο ΣΩΤΗΡ»

Ἀρχιμ. Θεοδώρου Κ. Μπεράτη

Ἔκδοση πέμπτη ἐπηυξημένη
(σὲ ἁπλούστερη γλώσσα)

τελειώσεις τὴ βραδινή σου προσευχή, καὶ 
τὸ ἄλλο μισὸ μετὰ τὴν πρωινὴ προσευ-
χή σου. Καὶ τώρα σ’ ἀφήνω. Ὁ Θεὸς μαζί 
σου! Θὰ παρακαλέσω κι ἐγὼ ἀπόψε τὸν 
Ἅγιο νὰ σὲ βοηθήσει.

–Καληνύχτα σας. Εὐχαριστῶ πολύ!
Ὅταν πῆγε στὸ γιατρὸ τὴν ἄλλη μέ ρα ἡ 

Ἀρετή, αἰσθανόταν μιὰ γλύκα στὸ λάρυγ
γά της. Ὁ γιατρὸς  ἔκανε τὴ λαρυγγο σκό
πηση, πρὶν κάνει τὴν ἐπέμβαση, καὶ γε-
μάτος ἀπορία,  κοιτάζοντας μιὰ τὴν πλά-
κα τῆς  ἐξετάσεως καὶ μιὰ τὴν Ἀρετὴ καὶ τὸ 
ἐσωτερικὸ τοῦ λάρυγγά της μὲ τὰ μηχα-
νήματά του, φώναξε: «Τί ἔγινε ἡ κύστη, 
κυρία μου;»  

–Τὴν ἐξαφάνισε τὸ λαδάκι τοῦ Ἁγίου Νε
κταρίου, γιατρέ μου! φώναξε  ὁλοκάθαρα 
πιὰ ἐκείνη κι ἔκανε τὸν σταυρό της.

Καὶ ὁ γιατρὸς τὴν κοίταζε ἀπορημένος...
Ἕνα ἀκόμη θαῦμα ἦλθε νὰ προστεθεῖ  

στὰ ἀναρίθμητα θαύματα τοῦ ἁγίου Νε-
κταρίου!  



3. Περιφρονοῦν θείους 
καὶ ἀνθρώπινους νόμους

Ἀπάντηση στὸ πρόβλημα: «Γιατί εὐτυχοῦν οἱ ἀσεβεῖς;»

Ὁ εὐσεβὴς Ψαλμωδὸς σκανδα
λί ζεται ἀκόμη βλέποντας ὅ
τι οἱ ἄδικοι καὶ  ἁμαρτωλοὶ 

δὲν ὑ  πο βάλ λονται στοὺς κόπους ποὺ 
δο  κιμάζουν ἄλλοι, προκειμένου νὰ  κερ 
 δί σουν τὰ ἀναγκαῖα γιὰ τὴ ζωὴ καὶ τὴ 
συντήρησή τους. «Μετὰ ἀνθρώπων οὐ 
μαστιγω θήσονται» (Ψαλ. οβ΄ [72] 5),  λέ 
γει· αὐτοὶ δὲν ταλαιπωροῦνται οὔτε ὑ
ποφέ ρουν ὅπως οἱ ὅμοιοί τους. Αὐτοὶ 
δὲν ἔχουν ἀ   νάγκη νὰ  ἐργάζονται σκλη
ρὰ γιὰ νὰ ἐξοικονομήσουν τὸν ἐπιούσιο, 
ὅπως οἱ ἄλλοι. Ὅ   πως διδάσκει ὁ Μέγας 
 Ἀθα νάσιος, ὁ κόπος τῆς  χειρωνακτικῆς 
ἐργασίας ἔχει δοθεῖ στοὺς  ἀνθρώπους 
ἀντὶ μαστιγίου1. Γιὰ τοὺς ἄλλους «πει
ρατή ριόν ἐστιν ὁ βίος», ὅπως  σημειώνει 
ὁ Ἰώβ (Ἰὼβ ζ΄ 1)· ἡ ζωὴ εἶναι γεμάτη δο-
κιμασίες καὶ θλίψεις. Γιὰ τοὺς  ἄδι κους 
ὅμως εἶναι συνήθως  ἀπόλαυση, ἀνα
παυ τήριο!

Ἡ κατάσταση αὐτὴ τῆς ἀνέσεως  κάνει 
τοὺς ἀσεβεῖς σκληροὺς καὶ ἀναίσθη 
τους. Ἔτσι ἀντὶ νὰ μετανοήσουν γιὰ τὶς 
ἀδικίες τους ἀλαζονεύονται καὶ προκα-
λοῦν. Ἕνεκα τῆς ἀνέσεώς τους «ἐκρά-
τησεν αὐτούς», λέγει ὁ Ψαλμωδός, «ἡ 
ὑπερηφανία αὐτῶν εἰς τέλος» (Ψαλ. οβ΄
[72] 6)· τοὺς κυρίευσε ὁριστικὰ καὶ ὁλο 
κληρωτικὰ ἡ  ὑπερηφάνειά τους. Τὸ δὲ 
ἀποκορύφωμα τῆς ὑπερηφάνειάς τους 
εἶναι ὅτι «περιεβάλοντο ἀδικίαν καὶ ἀσέ
βειαν ἑαυτῶν» (Ψαλ. οβ΄ [72] 6), φόρε

 σαν ὡς ἔνδυμα καὶ κόσμημα ἐπιδεικτι 
κὸ τὴν ἀδικία καὶ τὴν ἀσέβεια. Κυριευ 
μένοι ἀπὸ ἀλαζονεία καὶ  θράσος δεί-
χνουν περιφρόνηση πρὸς θείους καὶ  ἀν 
θρώπινους νόμους.  Διαφημίζουν ἀσύ-
στολα καὶ αὐ τάρεσκα τὴν  ἀσέβειά τους,
ὅπως οἱ κομψευόμενοι  ἐπιδεικνύουν τὸ
ἐπιτηδευ μέ νο καὶ ἀκριβὸ  ντύσιμό τους. 
 Προβάλλουν προκλητικὰ τὸν  παλ ληκα
ρισμό τους γιὰ τὸ θράσος καὶ τὶς ἀδικί-
ες τους. Καὶ δια  φημίζουν τὴν ἁμαρτωλὴ 
ζωή τους. Καυχῶνται ἀσύστολα γι’ αὐτὰ 
ποὺ ἔ   πρεπε νὰ  ντρέπονται. «Ἡ ὕβρις 
τοῦ Ἰσραὴλ εἰς πρόσωπον αὐτοῦ», γρά-
φει ὁ προφήτης Ὡσηέ (Ὡσ. ε΄ 5)· δηλαδὴ 
ἡ ἔπαρση, ἡ  αὐθάδεια, ἡ  ἀ   διαντροπιά, 
ἡ καταφρόνηση καὶ ἡ ἀποστασία ἀπὸ 
τὸν Θεὸ εἶναι καταφανὴς στὰ πρόσωπά 
τους.  Γράφει καὶ ὁ Μέγας Ἀθανάσιος: Ἡ 
ὑπερηφάνειά τους τοὺς ἔκαμε ἄδικους 
καὶ ἀσεβεῖς καὶ μάλιστα τόσο πολύ, 
ὥστε καὶ οἱ ἀσέβειές τους νὰ γίνουν πα-
χιές, καὶ τρόπον τινα «εὐτραφεῖς», σω-
ματώδεις2.

Ἐξ ἀφορμῆς τῆς προκλητικῆς αὐτῆς 
ὑπερηφανείας τῶν ἀσεβῶν σχολιάζει ὁ 
ὅσιος Νεῖλος: «Θρήνει τὸν ἁμαρτωλὸν 
εὐτυχοῦντα, τὸ ξίφος γὰρ αὐτῷ τῆς δί-
κης ἐπιτείνεται»3. Ὁ δὲ ἱερὸς Χρυσόστο-
μος τονίζει: Ὅσοι δὲν κρίθηκαν ἄξιοι νὰ 
μαστιγωθοῦν (νὰ δοκιμασθοῦν) μὲ τοὺς 
ἀνθρώπους ἐδῶ στὴ γῆ, αὐτοὶ φυλάσ-
σονται «μετὰ δαιμόνων  κολάζεσθαι», 
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γιὰ νὰ τιμωρηθοῦν μαζὶ μὲ τοὺς  δαίμονες 
στὸν μέλλοντα αἰώνα, «διὰ τὸ  πάντων 
χαλεπώτερα εἰργάσθαι»,  διότι διέπρα-
ξαν τὰ βαρύτερα ἁμαρτήματα4.

Ἀκόμη προσθέτει ὁ Ψαλμωδός: Ἡ ἀδι-
κία τῆς διεφθαρμένης καρδιᾶς τῶν ἁμαρ-
τωλῶν ποὺ εὐημεροῦν, θὰ βλαστήσει 
ὅ      πως βλαστάνουν τὰ φυτὰ ἀπὸ ἐδάφη 
πλούσια σὲ λιπάσματα. Οἱ πονηρὲς δι-
αθέσεις καὶ ἐπιθυμίες τῆς καρδιᾶς τους 
ἔχουν ξεχειλίσει καὶ ἔχουν ξεπεράσει 
κάθε ὅριο καὶ μέτρο (Ψαλ. οβ΄ [72] 7). 
Ἔχουν ὑπερβεῖ κάθε ὅριο καὶ κάθε νόμο. 
Θέλουν, συνεχῶς θέλουν, αἰωνίως θέ-
λουν!... Κολυμπώντας στὴν καλοπέραση 
καὶ στὶς ἡδονὲς «διενοήθησαν καὶ ἐλάλη-
σαν ἐν πονηρίᾳ, ἀδικίαν εἰς τὸ ὕψος ἐλά-
λησαν» (Ψαλ. οβ΄ [72] 8)· σκέφθηκαν μὲ 
πονηριὰ τὸ κακὸ γιὰ τοὺς ἄλλους. Καὶ 
ὅπως ἦταν πονηρὲς οἱ σκέψεις τους, ἔτσι 
γεμάτα πονηριὰ ἦταν καὶ τὰ λόγια τους. 
Μὲ φωνὴ ὑπερήφανη καὶ ἀγέρωχη δια-
λαλοῦσαν ἀσύστολα τὰ ἀδικήματα ποὺ 
διέπραξαν. Στὸ στίχο αὐτὸ εἶναι χαρα-
κτηριστικὸ τὸ κλιμακωτὸ σχῆμα: α) «Δι-
ενοήθησαν» πονηρὰ κατὰ τῶν ὁμοίων 
των· β) «ἐλάλησαν» πονηρὰ καὶ γ) «ἐλά-
λησαν εἰς τὸ ὕψος», δηλαδὴ μὲ φωνὴ με-
γάλη, ἀκουομένη μέχρι τὸν οὐρανό, δι-
εβόησαν χωρὶς ντροπὴ τὰ ἀπάνθρωπα 
κατορθώματά τους, σὰν νὰ ἦσαν ἥρωες 
καὶ δὲν φοβοῦνταν τὸν Θεό! Ἢ σύμφωνα 
μὲ ἄλλη ἑρμηνεία, «εἰς τὸ ὕψος», δηλαδὴ 
«κατὰ τοῦ ὑψίστου Θεοῦ, λέγον τες ὅτι 
δὲν εἶναι οὗτος Θεός», διότι εἶναι «ἀδι-
κία τὸ νὰ ἀποστερῇ τινας τὴν δόξαν τοῦ 
Θεοῦ καὶ νὰ ἀποδίδῃ αὐτὴν εἰς ἄλλους. 
Κάθε δὲ ἄνθρωπος, ὁποὺ λαλεῖ ἀνάξια 
τοῦ Θεοῦ, ἀδικίαν εἰς τὸ ὕψος λαλεῖ», 
διότι «ὕψος εἶναι ἡ θεότης, τῆς ὁποίας 
κανένα ἄλλο δὲν εὑρίσκεται ὑψηλότε-
ρον»5. Ἡ παράνομη εὐημερία τους, κατὰ 
τὸν Μέγα Ἀθανάσιο, δημιούργησε στὶς 
ψυχὲς τῶν ἀνθρώπων αὐτῶν πονηρὴ 

συνήθεια. Αὐτὸ δὲ εἶναι φανερὸ ἀπὸ τὸ 
ὅτι σκέπτονται καὶ λένε πονηρά6.

Ἀκόμη οἱ εὐημεροῦντες ἁμαρτωλοὶ «ἔ 
θεντο εἰς οὐρανὸν τὸ στόμα αὐτῶν, καὶ 
ἡ γλώσσα αὐτῶν διῆλθεν ἐπὶ τῆς γῆς» 
(Ψαλ. οβ΄ [72] 9). Δηλαδή, βλασφημοῦν 
καὶ τὰ θεῖα καὶ τὰ ἀνθρώπινα! Ἄνοιξαν τὸ 
στόμα τους καὶ ἔφθασε μέχρι τὸν οὐρανὸ 
μὲ τὶς βλαστήμιες τους ἐναντίον τοῦ Θεοῦ. 
Καὶ ἀπὸ ἐκεῖ ἡ γλώσσα τους πέρασε 
σὰν χείμαρρος ἀπὸ τὴ γῆ ἐξαπολύοντας 
ὕβρεις καὶ συκοφαντίες. Βρίζουν θεῖα καὶ 
ἀνθρώπινα μὲ γλώσσα ἑωσφορική, ἡ 
ὁποία ἀνεβαίνει πάνω ἀπὸ τὰ νέφη καὶ 
προπηλακίζει ὅλους τοὺς ἀνθρώπους. 
Δὲν μποροῦν νὰ φθάσουν στὸν οὐρανὸ 
γιὰ νὰ κλονίσουν τὸν θρόνο τοῦ Θεοῦ· 
ἂν μποροῦσαν, θὰ τὸ ἔκαμναν! Ἐκφρά-
ζουν ὅ   μως τὴν πονηρὴ αὐτὴ ἐπιθυμία μὲ 
τὴ γλώσσα τους. Ἀλαζονευόμενοι εὐχα-
ριστοῦνται νὰ εἰρωνεύονται τοὺς πάντες. 
Οἱ ἀσεβεῖς ποὺ εὐδαιμονοῦν εἶναι λοι-
μικὴ ἀρρώστια, σωστὴ πληγὴ τῆς κοι-
νωνίας, ἀφοῦ οὔτε τὸν Θεὸ φοβοῦνται 
οὔτε τοὺς ἀνθρώπους  ντρέπονται. Ἔτσι 
τοὺς χαρακτηρίζει ὁ θεοσεβὴς Ψαλμω-
δός, ποὺ  προβληματίζεται μὲ τὴν εὐτυ-
χία τους. Βλασφημοῦν τὸν Θεό, γράφει ὁ 
Μέγας Ἀθανάσιος, ἐνῶ ἔχουν τὴ γλώσ-
σα τους στὴ γῆ· «βλάσφημα» λόγια προ-
φέρουν «κατὰ τοῦ Θεοῦ καὶ ταῦτα τα-
πει νοὶ ὄντες καὶ τὴν γλῶσσαν ἐπὶ γῆς 
ἔ    χον τες»7.
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Ζοῦμε μὲ εὐλάβεια;
Ὅ ταν ἀκοῦμε τὴ λέξη  «εὐλάβεια», 

ὁ νοῦς μας τρέχει στὸ Θεό, στὸν 
ἱερὸ Ναό, σὲ ὧρες λατρεί ας καὶ 

προσευχῆς, σὲ κάτι ἱερὸ καὶ ἅγιο. Καὶ 
εἶ  ναι σωστό. Διότι εὐλάβεια εἶναι αὐτὴ ἡ 
τιμή, ὁ βαθὺς σεβασμὸς τὸν ὁ   ποῖο αἰσθά-
νεται ὁ ἄνθρωπος πρὸς τὸν ἴδιο τὸν Θεὸ 
πρωτίστως καὶ ἔπειτα σ’ ὅ,τι ἀνήκει σ’ 
Αὐτόν· σὲ ὧρες ἱερές, σὲ ἀντικείμενα ἅγια 
ποὺ ἀνήκουν στὴ λατρεία τοῦ Θεοῦ, ἰδιαί-
τερα σὲ πρόσωπα ἱερά. Ἀπέναντι σ’ ὅλα 
αὐτὰ ὁ χριστιανὸς στέκεται μὲ εὐλάβεια, 
μὲ συστολή, μὲ φόβο Θεοῦ. 

Ἡ εὐλάβεια εἶναι φρόνημα  ἐσωτερικό, 
φρόνημα τῆς ψυχῆς. Ὅταν κανεὶς συναι
σθάνεται ὅτι εἶναι ἀνάξιος,  ἁμαρτωλός, 
ἐμβαθύνει στὸ μεγαλεῖο, στὴν καθαρότη-
τα καὶ τὴν ἁγιότητα τοῦ Θεοῦ· ὅπως ὁ πα-
τριάρχης Ἀβραὰμ παρουσιαζόταν καὶ ἐπι
κοινωνοῦσε μὲ τὸν ἅγιο Θεὸ μὲ αὐτὴ τὴ 
συναίσθηση ὅτι «ἐγώ εἰμι γῆ καὶ σπο
δός», ὅπως ἔλεγε (Γεν. ιη΄ 27). Συναι σθά
νονταν τὴν ἁμαρτωλότητά του, τὴ μικρό
τητά του μπροστὰ στὴν τελειότητα τοῦ 
Θεοῦ. Αὐτὴ ἡ συναίσθηση εἶναι ἡ εὐλά-
βεια. 

Τὸ φρόνημα αὐτὸ τῆς ψυχῆς ὅμως ἐξω-

τερικεύεται καὶ μὲ ἀνάλογη στάση τοῦ σώ-
ματος. Γι’ αὐτὸ καὶ μὲ σεβασμό, εὐπρεπὴ 
ἐνδυμασία καὶ ἀνάλογη ψυχικὴ διάθεση 
εἰσερχόμαστε στὸ Ναὸ τοῦ Θεοῦ, ὅπως 
ἀναφέρει ὁ ἱερὸς Ψαλμωδός: «Εἰσελεύ
σομαι εἰς τὸν οἶκόν σου,  προσκυνήσω 
πρὸς ναὸν ἅγιόν σου ἐν φόβῳ σου» (Ψαλ. 
ε΄ 8). Μὲ πίστη καὶ εὐλάβεια σχηματίζου-
με τὸ σημεῖο τοῦ Σταυροῦ, ἀσπαζόμαστε 
τὶς ἱερὲς  εἰκόνες, ἀνάβουμε τὸ κερί μας. 
Στεκόμαστε μὲ προσοχὴ καὶ ἀσάλευτο τὸ 
πνεῦμα, τὸ σῶμα καὶ τὸ βλέμμα μας στὰ 
τελούμενα.  Γονατίζουμε εὐλαβικὰ στὶς 
ἱερὲς ὧρες. Ἡ εὐλάβειά μας φαίνεται καὶ 
στὴν ἱερότατη καὶ φρικτὴ ὥρα τῆς Θείας 
 Κοινωνίας, καθὼς  καλούμαστε νὰ ἑνω-
θοῦμε μὲ τὸν Δημιουργό μας. Ὁ ἅγιος Ἰω-
άννης ὁ Χρυσόστομος  θέλον τας νὰ μᾶς 
βοηθήσει νὰ καταλάβουμε μὲ πόση εὐλά-
βεια πρέπει νὰ προσερχόμαστε στὸ πο-
τήριο τῆς ζωῆς τονίζει πολὺ  παραστατικά: 
«Κατάλαβε, ἄνθρωπε, μὲ ποιὰ τιμὴ ἔ  χεις 
τιμηθεῖ, ποιὸ τραπέζι  ἀπολαμβάνεις. Αὐτὸ 
ποὺ οἱ ἄγγελοι τὸ βλέπουν καὶ φρίττουν, 
καὶ οὔτε κὰν νὰ κοιτάξουν ἄφοβα δὲν τολ
μοῦν ἐξαιτίας τῆς ἀστραπῆς ποὺ ἐκπέμ
πεται ἀπὸ ἐκεῖ, μὲ αὐτὸ ἐμεῖς τρεφόμεθα 
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καὶ ἀναμειγνυόμεθα» (Ὁμ. 82 εἰς τὸ Κατὰ 
Ματθαῖον, P.G. 58, 743744). 

Αὐτὴ ἡ εὐλάβεια μᾶς βοηθεῖ νὰ συμμε-
τέχουμε σωστὰ καὶ στὰ ὑπόλοιπα ἱερὰ 
Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας μας.  Προκαλεῖ 
λύπη στὶς μέρες μας ἡ ἀνευλαβὴς συμ
πε ριφορὰ καὶ ἄσεμνη στάση πολλῶν ἀν    
θρώπων κατὰ τὴν τέλεση τῶν Μυστηρί-
ων, οἱ ὁποῖοι συμμετέχουν σ’ αὐτὰ κοσμι
 κά, ὡς κοινωνικὸ γεγονὸς καὶ ὄχι ὡς πνευ
ματικό. 

Ἂς μὴν ξεχνοῦμε πὼς ἡ Ἐκκλησία μας 
εὔχεται ἰδιαίτερα γιὰ ὅσους «μετὰ πί  στε
 ως, εὐλαβείας καὶ φόβου Θεοῦ» εἰσ έρ
χον ται στὸν ἅγιο οἶκο τοῦ Θεοῦ.

Ἡ εὐλάβεια αὐτὴ γιὰ τὸν ἅγιο Θεὸ δὲν 
ἐκφράζεται μόνο μέσα στὸ Ναὸ τοῦ Θε οῦ 
ἀλλὰ καὶ στὴ ζωή μας, στὴν καθημερινό-
τητά μας.  

Ὁ εὐλαβὴς αἰσθάνεται παντοῦ καὶ πάν
τοτε καὶ ἔντονα τὴν παρουσία τοῦ Θεοῦ 
καὶ τῶν Ἁγίων σὲ κάθε στιγμὴ τῆς ζωῆς 
του. Σὲ κάθε του βῆμα αἰσθάνεται δίπλα 
του τὴν παρουσία τοῦ φύλακα ἀγγέλου 
του. Προσέχει καὶ ἀγωνίζεται  ἐναντίον τῶν
παγίδων τοῦ πονηροῦ. Διατηρεῖ τὴν κα-
θαρότητα τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ  σώματός 
του, συμπεριφέρεται μὲ  συστολή,  προσο 
χή, νιώθει τὰ πάντα γύ ρω του ἱερά. Γι’ αὐ 
τὸ καὶ ὠφελεῖται καὶ ὠφελεῖ τοὺς γύρω του
μὲ τὸ σεμνὸ εὐ λαβικὸ παράδειγμά του. 

Ἡ εὐλάβεια μεταδίδεται καὶ ἐπηρεάζει 
τοὺς συνανθρώπους μας ὅταν ὑπάρχει 
καλὴ διάθεση καὶ ταπείνωση. Διότι δὲν 
ὑπάρχει ἀληθινὴ εὐλάβεια δίχως ταπεί
νωση. Γι’ αὐτὸ καὶ ἡ εὐλάβεια ἑλκύει τὴ 
χάρη τοῦ Θεοῦ διότι ἔχει μέσα της ταπεί 
νωση. Ὅταν λείπει ἡ ταπείνωση, ἡ εὐλά-
βεια εἶναι ἐξωτερικὴ μόνο, ψεύτικη εὐλά-
βεια ποὺ προκαλεῖ τὴν ἀπέχθεια τοῦ Θε 
οῦ καὶ τῶν ἀνθρώπων. Μᾶς ἐγ καταλεί
πει τότε ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ καὶ ὁ κίνδυ  νος 
τῆς ἐξοικειώσεως, τῆς συνηθείας, ποὺ εἶ  
ναι πολὺ κοντά μας, εὔκολα μᾶς παρα-
σύρει.

Ἕνα σπουδαῖο πρότυπο  εὐλαβείας ποὺ 
προβάλλεται μέσα στὸ ἱερὸ  Εὐ αγ γέ  λιο 
εἶναι ὁ δίκαιος Συμεὼν ὁ θεοδόχος. «Ἄν
θρωπος δίκαιος καὶ εὐλαβής», ὅ     πως τὸν 
ὀνομάζει ὁ ἱερὸς  Εὐαγγελιστής (Λουκ. β΄ 
25).

Μὲ πόση εὐλάβεια ζοῦσε ὁ ἅγιος Συμε-
ών! Μὲ βαθιὰ τὴν ἐπιθυμία νὰ μὴ φύγει 
ἀπὸ τὸν κόσμο αὐτὸ πρὶν δεῖ τὸν Μεσσία 
καὶ Λυτρωτή. 

Μὲ τὴν ἴδια εὐλάβεια δέχθηκε στὴν  ἀ  γ 
καλιά Του τὸν Κύριο κατὰ τὴν ἡμέρα 
τῆς Ὑπαπαντῆς στὸ Ναὸ τῶν  Ἱερο σολύ
μων. Τί ἅγια συναισθήματα! Τί  συγκίνηση 
πλημ μύρισε τὰ γεροντικά του στήθη! Δὲν 
ἔσπευσε νὰ πάρει τὸ θεῖο βρέφος βια-
στικὰ ἀπὸ τὰ χέρια τῆς Ὑπεραγίας Θεο-
τόκου. Ἀλλὰ τὸ παρέλαβε μὲ σεβασμό, 
χωρὶς καμία ἀμφιβολία ὅτι ἐπρόκειτο γιὰ 
τὸν Σωτήρα τοῦ κόσμου. Ἅπλωσε τὰ χέ-
ρια του καὶ τὸν ἔκλεισε μὲ στοργὴ στὴν 
γεροντική του ἀγκάλη. Τὸν ἔφερε στὸ μέ-
ρος τῆς καρδιᾶς του καὶ Τὸν ἀτένιζε μὲ τὰ 
ἁγνὰ μάτια του. Καὶ ἐνεβάθυνε σιωπηρὰ 
στὸ μυστήριο τῆς ἄκρας θεϊκῆς συγκατα
βάσεως. «Ἐνηγκαλίσατο τοῦτο τὸ οὐρά-
νιον καὶ ἐπίγειον βρέφος»,  σημειώνει ὁ
ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς (ΕΠΕ 9, 150
152). 

Εὐλάβεια, μιὰ μεγάλη ἀρετή! Ζοῦμε μ’ 
αὐτήν; Ἀγωνιζόμαστε νὰ τὴν ἀποκτήσου-
με; 

Οἱ ἔμπειροι πνευματικοὶ ὁδηγοὶ γιὰ ν’ 
ἀποκτήσουμε ἢ νὰ διατηρήσουμε τὴν εὐ 
λάβειά μας, θὰ μᾶς συστήσουν νὰ συν α 
ναστρεφόμαστε ἀνθρώπους ποὺ ἔ    χουν
εὐλάβεια καὶ νὰ  ἐμπνεόμαστε ἀπὸ αὐ
τούς. Ἀλλὰ καὶ μὲ τὸν συνεχὴ ἀγώνα, μὲ 
τὴ συχνὴ συμμετοχὴ στὰ θεῖα Μυστήρια, 
μὲ τὴν προσευχή, μὲ τὴ μνήμη τοῦ Θεοῦ, 
τὴ μελέτη τῶν Γραφῶν καὶ τῶν πνευμα-
τικῶν βιβλίων θὰ  μπορέσουμε νὰ τὴν ἀ 
ποκτήσουμε, νὰ τὴν καλλιεργήσουμε καὶ 
νὰ τὴν ἀναπτύξουμε μόνιμα στὴν καρδιά 
μας καὶ στὴ ζωή μας.
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Ἐκπληκτικὸ κοινωνικὸ ἔργο
Στὴν πρώτη συνεδρία της γιὰ τὸν 

μήνα Ἀπρίλιο ἡ Διαρκὴς Ἱερὰ Σύν
οδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος 
ὑπὸ τὴν προεδρία τοῦ Μακαριωτά-
του Ἀρχιεπισκόπου κ.κ. Ἱερωνύμου 
ἀσχολήθηκε μεταξὺ τῶν ἄλλων καὶ 
μὲ τὸ φιλανθρωπικὸ καὶ κοινωνικὸ 
ἔργο τῆς Ἐκκλησίας μας κατὰ τὸ ἔτος 
2014.

Ἀνεγνώσθη ὁ οἰκονομικὸς ἀπολο
γισμὸς τῶν φιλανθρωπικῶν δαπα
νῶν ποὺ ἀνῆλθε στὸ ποσὸ τῶν 121.
464.273,13 εὐρώ, ποσὸ ποὺ κά λυψε 
ὅλες τὶς σιτιστικὲς καὶ λειτουρ γικὲς ἀ  
νάγκες τῶν διαφόρων Ἱδρυ μάτων τῆς 
Ἐκκλησίας.

Παρουσιάσθηκε ἐπίσης λεπτομε
ρὴς κατάλογος τῶν Ἱδρυμάτων, τὰ 
ὁ   ποῖα φροντίζει καὶ συντηρεῖ ἡ Ἐκ
κλη  σία. Σύμφωνα μὲ τὸν  κατάλογο 
ἡ Ἐκκλησία μας σ᾽ ὅλη τὴν Ἑλλάδα 
φροντίζει καὶ «λειτουργοῦν 58 Γη-
ροκομεῖα, 21 Οἰκοτροφεῖα, 13 Ὀρ
φανο τροφεῖα, 15 Ἱδρύματα χρονίως 
πασχό ντων, 8 Ἱδρύματα ἀτόμων μὲ 
εἰ    δικὲς ἀνάγκες, 15 Κέντρα ψυχικῆς 
ὑγείας, 15 Νοσοκομεῖα  Ἰατρεῖα, 2 
Ἄ    συλα ἀνιάτων, 22  Βρεφονηπια   κοὶ 
σταθμοί, 6 Παιδικοὶ σταθμοί, 75 Φρον  
τιστήρια σχολικῶν  μαθημάτων, 103 
Σχολὲς διαφόρων  εἰδικοτήτων, 20 
Ξενῶνες, 3 Σχολεῖα, 6 Φοιτητικὲς ἑ 
στίες, 258 Πνευματικὰ κέντρα, 77 
Τράπεζες ρούχων καὶ 50 λοιπὰ Ἱδρύ-
ματα. Ἐπιπλέον λειτουργοῦν 51 Κα-

τασκηνώσεις, στὶς ὁποῖες ἐξυπηρετοῦνται 
16.237 νέοι, 280 Συσσίτια, ἀπὸ τὰ ὁποῖα 
σιτίζονται 499.091 ἄτομα, 150  Κοινωνικὰ 
παντοπωλεῖα, ἀπὸ τὰ ὁποῖα ἐξυπηρε-
τοῦνται 75.588 ἄτομα, χορηγοῦνται 1.303 
ὑποτροφίες καὶ βοηθοῦνται στὸ σπίτι 
3.502 ἄτομα»  («Δημοκρατία» 242015).

Καὶ ὅλα αὐτὰ ἀθόρυβα, χωρὶς προβολὴ 
ἀπὸ τὰ ΜΜΕ καὶ κατὰ τὸ μέγιστο μέρος 
ἀπὸ ἐθελοντικὸ προσωπικὸ καὶ μὲ τὸν 
ὀβολὸ τῶν πιστῶν. Ἐπαναλαμβάνεται καὶ 
συνεχίζεται τὸ ἔργο τῆς ἀγάπης ποὺ ἐπι-
τελοῦσαν οἱ μεγάλοι ἅγιοι Πατέρες τῆς 
Ἐκκλησίας. Τὰ φιλανθρωπικὰ ἔργα εἶναι 
ἡ δόξα τῆς Ἐκκλησίας. Κανεὶς ἄλλος δη-
μόσιος φορὲας δὲν ἔχει νὰ παρουσιά-
σει ἕνα τόσο εὐρὺ καὶ ἐκτεταμένο φιλαν-
θρωπικὸ ἔργο καὶ μάλιστα ἑκούσιο. Διό-
τι μόνο ἡ Ἐκκλησία ἐμπνευστή της ἔχει 
Ἐκεῖνον ποὺ εἶναι ὁ Θεὸς τῆς ἀγάπης καὶ 
θυσιάσθηκε πρὸς χάριν ὅλων μας. 

Οἱ πολιτικοὶ 
ἐνώπιον τῆς ἱστορίας

Ἡ ἡμιμάθεια εἶναι χειρότερη ἀπὸ τὴν ἀ   
μάθεια. Κατὰ τὸν μεγάλο Ρῶσο συγγρα-
φέα Φεοντὸρ Ντοστογιέφσκη «εἶναι ἡ τρο-
μερότερη μάστιγα τῆς  ἀνθρωπότητας... 
Εἶναι χειρότερη ἀπὸ τὴν πανού κλα, τὴν 
πείνα καὶ τὸν πόλεμο».

Μὲ τὴν ἴδια ἀναλογία ἡ ἄγνοια τῆς Ἱστο-
ρίας εἶναι θλιβερή, ἡ διαστρέβλωσή της 
ὅμως συνιστᾶ πνευματικὴ ἀναπηρία. Κι 
εἶναι τραγικὸ αὐτὴ τὴν ἀναπηρία νὰ τὴν 
ἐμφανίζουν πρόσωπα ποὺ κατευθύνουν 
τὴν πορεία τοῦ τόπου.

Αὐτὲς τὶς μελαγχολικὲς σκέψεις κάναμε, 
ὅταν ἦλθαν «εἰς γνῶσιν» μας οἱ ἀντιλή
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ριε Ὑπουργέ, γιὰ τὴ λαϊκὴ καταγωγὴ 
τῆς Ἐπανάστασης;».

Καὶ κλείνει μὲ τραγικὴ εἰρωνεία τὶς 
ση μαντικότατες παρατηρήσεις του ὁ 
«Στά  θης»: «Κύριε Ὑπουργέ, σᾶς ὁμο-
λογῶ ὅτι κουράστηκα καὶ βαρέθηκα νὰ 
κάνω τὴν ἀσπιρίνη ἀπέναντι στὸν καρ-
κίνο. Μία ἀκόμα ἡττημένη φωνὴ εἶναι 
οἱ ἐθνολαϊκιστὲς φαιοκόκκινοι σὰν καὶ 
τοῦ λόγου μου. Κάντε δουλειά σας,  κάν τε 
δουλειά σας! καὶ ζήτωσαν ὁ Κοσμᾶς ὁ 
Αἰτωλός, ὁ Μάξιμος ὁ Γραικὸς καὶ ἡ φυλ 
λάδα τοῦ Μεγαλέξανδρου, ὅλοι τους ἔν
δοξα τέκνα τοῦ διαφωτισμοῦ...»!

Ἐμεῖς δὲν θὰ προσθέσουμε τίποτε ἄλ
λο!

Ἀπεργάζονται 
τὸν ἀποχριστιανισμὸ 

τοῦ λαοῦ μας
Ἡ προηγούμενη κυβέρνηση εἶχε προβεῖ 

μὲ νόμο στὴν ἄφρονα κίνηση νὰ νομοθε-
τήσει τὴν κατάργηση τῆς Κυριακῆς ἀργί-
ας. Ἡ σημερινὴ ἐπανέφερε γιὰ ἄλλους δι-
κούς της λόγους τὴν Κυριακὴ ἀργία. Πάλι 
ὅμως ἀκούγονται φωνὲς ἀπὸ τὴν ἀντιπο-
λίτευση περὶ καταργήσεως τῆς Κυριακῆς 
ἀργίας. Φαίνεται ὅτι οἱ νοσταλγοὶ τῆς κα-
ταργήσεως τῆς Κυριακῆς ἀργίας λησμο-
νοῦν ὅτι εἴμαστε ἕνας Ὀρθόδοξος λαὸς 
ζυμωμένος ὑπαρξιακὰ ὡς ἄτομα, οἰκογέ-
νεια καὶ κοινωνία μὲ τὸν ἐκκλησιασμὸ τῆς 
Κυριακῆς. Ὁ Ὀρθόδοξος Ἕλληνας ζεῖ καὶ 
ἀναπνέει μὲ τὴ Θεία Λειτουργία τῆς Κυ-
ριακῆς καὶ τῶν ἁγίων ἑορτῶν τῆς Ἐκκλη-

ψεις τοῦ Πρωθυπουργοῦ κ. Ἀλέξη Τσί  πρα 
κατὰ τὴν ὁμιλία του στὸ  Πανεπιστήμιο τῶν 
Ἀθηνῶν τὴν 25η  Μαρτίου καὶ τοῦ Ὑπουρ-
γοῦ Πολιτισμοῦ, Παιδείας καὶ Θρησκευ-
μάτων κ. Ἀριστείδη Μπαλτᾶ ἀπὸ τὴν Ἐ  γ
κύκλιό του πρὸς τοὺς καθηγητὲς καὶ τοὺς 
μαθητές. Καὶ οἱ δύο ὑποστήριξαν ὅτι «ἡ 
ἑλληνικὴ  ἐπανάσταση ὑπῆρξε τέκνο τοῦ 
διαφωτισμοῦ».

Δὲν θὰ κρίνουμε ἐμεῖς τὶς λανθασμένες 
αὐτὲς ἀντιλήψεις. Θὰ ἀφήσουμε νὰ μιλή-
σει τὸ στέλεχος καὶ ὑποψήφιος βουλευτὴς 
τοῦ ΣΥΡΙΖΑ στὶς τελευταῖες ἐκλογές, ὁ 
γνωστὸς σκιτσογράφος «Στάθης» (Σταυ-
ρόπουλος). Γράφει μεταξὺ τῶν ἄλλων ὁ 
«Στάθης» στὸ ἱστολόγιο «enikos.gr»:

«Ὁ κύριος Μπαλτᾶς ἀποφαίνεται ὅτι “ἡ 
ἑλληνικὴ ἐπανάσταση ὑπῆρξε τέκνο τοῦ 
διαφωτισμοῦ”. Μόνον; Δὲν ὑπῆρξε στὶς 
γενεσιουργὲς αἰτίες τῆς  Ἐπανάστασης ἡ 
λαϊκὴ ἰδιοπροσωπία; Δὲν ὑπῆρξε ἡ λαϊκὴ 
παράδοση, οἱ θρύλοι τοῦ  μαρμαρωμένου 
βασιλιᾶ; Δὲν ὑπῆρξε ἡ κλεφτουριά; Οὔτε 
ἡ κιβωτὸς τῶν κοινοτήτων μὲ τὰ ἐκκλησι-
αστικὰ κολλυβογράμματα; Ἦταν ἡ “ἑλλη-
νικὴ ἐπανάσταση τέκνο τοῦ διαφωτισμοῦ” 
ὀρφανὴ ἀπ’ τὶς προγενέστερες ἐπανα-
στάσεις, ἤδη ἀπ’ τὶς ἀρχὲς τοῦ 1600, 
ὅπως ἡ ἐξέγερση τοῦ Διονυσίου τοῦ Σκυ-
λόσοφου, ἢ ἀργότερα τοῦ Κατσαν τώνη, 
ἢ τῶν Ὀρλοφικῶν; Μόνον μὲ τὸν διαφω-
τισμὸ ἔχει νὰ κάνει ἡ Ἐπανάσταση, οὔτε 
μὲ τὸν θρῆνο τῆς Ἅλωσης; οὔτε μὲ τοὺς 
χιλιάδες νεομάρτυρες; Καὶ ὁ Ρήγας τέκνο 
τοῦ διαφωτισμοῦ, καὶ ἡ Φιλικὴ Ἑταιρεία 
στὸ φῶς τοῦ διαφωτισμοῦ στημένη, ἄμοι-
ροι ἦταν ὅλης τῆς ὑπόλοιπης ἰδιοσυστα-
σίας τοῦ Γένους; Δὲν γνώριζαν ἀπὸ δη-
μοτικὰ τραγούδια; Γιατί τέτοια αἰδώς, κύ-
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σίας μας. Ἀπόδειξη ὅτι τὶς Κυριακὲς 
ὁ εὐσεβὴς λαὸς δὲν παραλείπει τὸν 
ἐκκλησιασμό του. Διατηροῦμε ὡς ἱε 

ρὴ ἀρχὴ καὶ κληρονομιὰ τὸ παράδειγμα 
ποὺ μᾶς ἄφησαν οἱ πρόγονοί μας, ποὺ 
ἐκφράζει μὲ τὴ βιωματική του γλώσσα ὁ 
στρατηγὸς Μακρυγιάννης λέγοντας: «Τὸ 
λοιπὸν ἂν θέλομεν τὸ λίγον νὰ γένει με-
γάλον, πρέπει νὰ λατρεύομεν Θεόν, νὰ ἀ  
γαπᾶμε πατρίδα, νὰ ’χωμε ἀρετή, τὰ παι-
διά μας νὰ τὰ μαθαίνουμε γράμματα καὶ 
ἠθική».    

Ποτὲ δὲν πρέπει νὰ ξεχνοῦμε τὸ δίδα
γμα τοῦ ὑπόδουλου ἐπὶ τετρακόσια χρό-
νια στοὺς Τούρκους ἑλληνισμοῦ, ὁ ὁ  ποῖ 
ος πάμπτωχος, ἀγράμματος,  βαρύτατα 
 φορολογούμενος, ἀπειλούμενος  συνε  χῶς 
νὰ ἀλλαξοπιστήσει, κράτησε τὴν Κυρια κὴ 
ἀργία πειθόμενος στὸ  κήρυγμα τοῦ Ἐ 
θναποστόλου ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ  Αἰ  τω λοῦ, 
ὁ ὁποῖος δίδασκε: «Τὸ κέρδος τῆς Κυρια
κῆς εἶναι  ἀφορισμένο καὶ  κατηραμένο, 
φωτιὰ καὶ κατάρα γιὰ τὸ σπίτι... καὶ συμ-
βούλευε «νὰ φυλάττετε τὴν Κυριακὴ ἀρ
γία». 

Τόση ἀφροσύνη κυρίευσε κάποιους 
ἀ  πὸ τοὺς πολιτικοὺς τούτου τοῦ τόπου; 
Ἀντὶ νὰ ἀνεβάσουν τὸ πολιτιστικὸ ἐπίπε-
δο τοῦ λαοῦ μας ἀπεργάζονται τὴν ἀποϊ-
έρωσή του, τὸν ἀποχριστιανισμό του, κα-
ταργώντας τὴν ἀρχαιότερη ἑορτὴ τοῦ χρι-
στιανισμοῦ, τὴν ἡμέρα τῆς λαμπροφόρου 
Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου;    

Βανδαλισμοὶ χριστιανικῶν 
νεκροταφείων

Μὲ ἰδιαίτερη προσοχὴ διαβάσαμε τὴν 
ἀ   κόλουθη εἴδηση: 

«Ἐντυπωσιακὴ εἶναι ἡ διαφορὰ στὴ στά-
ση τῶν πολιτικῶν καὶ τοῦ Τύπου καὶ τῶν 

ἀνάλογων δηλώσεων, σχετικὰ μὲ τοὺς 
βανδαλισμοὺς κατὰ χριστιανικῶν τό  πων 
στὴν Εὐρώπη καὶ ἰδιαίτερα στὴ Γαλ  λία. 
Στὴν περίπτωση ποὺ ὑπάρχουν ἐπιθέ-
σεις κατὰ ἑβραϊκῶν  νεκροταφείων ἡ γαλ-
λικὴ κυβέρνηση ἔντονα τὶς  καταδικάζει 
(...). Ἀλλὰ στὴν περίπτωση ποὺ ὑπάρ-
χουν βεβηλώσεις χριστιανικῶν τόπων, 
ὑ    πάρχει σιωπή.

Ἀλλὰ δὲν εἶναι μόνο ἡ σιωπή. Εἶναι καὶ 
ἡ ὑποκρισία. Τὸν Φεβρουάριο τοῦ 2015 
τὸ εἰδησεογραφικὸ κανάλι BFMTV δημο-
σίευσε στοιχεῖα σχετικὰ μὲ τὴ βεβήλωση 
νεκροταφείων τὸ 2014. Στὴν πρώτη θέση 
βρέθηκαν λοιπὸν χριστιανικὰ νεκροτα-
φεῖα, μὲ συνολικὰ 206 περιπτώσεις, στὴ 
δεύ  τερη θέση καὶ σὲ τεράστια  διαφορά, ἦ  
ταν τὰ ἑβραϊκὰ νεκροταφεῖα μὲ συνολικὰ 6 
περιπτώσεις, καὶ στὴν τρίτη τὰ μουσουλ
μανικὰ μὲ συνολικὰ 4  περιπτώσεις. (...) 
Οἱ πρῶτες  πληροφορίες  δημοσιεύθηκαν 
τὸ πρωί, ἀλλὰ τὸ μεσημέρι (...) τὸ κανά-
λι ἄλλαξε καὶ δὲν ἀνέφερε πλέον “χρι-
στιανικὰ” νεκροταφεῖα, ἀλλὰ “δημοτικὰ” 
νε κροταφεῖα!» (ἱστολόγιο «Κόκκινος οὐ
ρανὸς» 2732015).

Εἶναι νὰ θλίβεται κάθε συνετὸς ἄνθρω-
πος γιὰ τὴ συνεχιζόμενη ἀποχριστιανο-
ποίηση τῆς Εὐρώπης καὶ μάλιστα τῆς 
Γαλλίας, ὅπου ὑποτίθεται ὅτι δεσπόζουν 
τὰ δημοκρατικὰ ἰδεώδη καὶ προστατεύ-
ονται τὰ δικαιώματα τῶν πολιτῶν. Στὴν 
πραγματικότητα ἡ λεγόμενη «Νέα Τάξη» 
πραγμάτων μὲ τὴ διαφημιζόμενη παγκο-
σμιοποίηση καὶ πολυπολιτισμικότητα ἔχει 
ἀπονευρώσει τὰ ἄλλοτε χριστιανικὰ κρά-
τη τῆς «γηραιᾶς ἠπείρου», μὲ ἀποτέλε-
σμα οἱ κυβερνήσεις τους νὰ ἀνέχονται τὶς 
ἀντιχριστιανικὲς προσβολὲς καὶ νὰ πα-
ρουσιάζουν ἰδιαίτερη εὐαισθησία μόνο 
ὅ    ταν θίγονται τὰ δικαιώματα δυναμικῶν 
μειοψηφιῶν, ὅπως οἱ ἑβραῖοι καὶ οἱ μου-
σουλμάνοι. Ἐὰν αὐτὸ δὲν ἀποτελεῖ ἠθικο-
κοινωνικὴ ὀπισθοδρόμηση, τότε τί εἶναι;       
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t ῷ καιρῷ ἐκείνῳ, παράγων ὁ ᾿Ιησοῦς εἶδεν ἄνθρωπον τυφλὸν ἐκ γενετῆς. καὶ ἠρώτη-
σαν αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ λέγοντες· ραββί, τίς ἥμαρτεν, οὗτος ἢ οἱ γονεῖς αὐ    τοῦ, 
ἵνα τυφλὸς γεννηθῇ; ἀπεκρίθη ᾿Ιησοῦς· οὔτε οὗτος ἥμαρτεν οὔτε οἱ  γονεῖς αὐ   τοῦ, 

ἀλλ᾿ ἵνα φανερωθῇ τὰ ἔργα τοῦ Θεοῦ ἐν αὐτῷ. ἐμὲ δεῖ ἐργάζεσθαι τὰ ἔργα τοῦ πέμψαν-
τός με ἕως ἡμέρα ἐστίν· ἔρχεται νὺξ ὅτε οὐδεὶς δύναται ἐργάζεσθαι. ὅταν ἐν τῷ κόσμῳ 
ὦ, φῶς εἰμι τοῦ κόσμου. ταῦτα εἰπὼν ἔπτυσε χαμαὶ καὶ ἐποίησε πηλὸν ἐκ τοῦ πτύσμα-
τος, καὶ ἐπέχρισε τὸν πηλὸν ἐπὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς τοῦ τυφλοῦ καὶ εἶπεν αὐτῷ·  ὕπαγε 
νίψαι εἰς τὴν κολυμβήθραν τοῦ Σιλωάμ, ὃ ἑρμηνεύεται ἀπεσταλμένος. ἀπῆλθεν οὖν 
καὶ ἐνίψατο, καὶ ἦλθε βλέπων. Οἱ οὖν γείτονες καὶ οἱ θεωροῦντες αὐτὸν τὸ  πρότερον 
ὅτι τυφλὸς ἦν, ἔλεγον· οὐχ οὗτός ἐστιν ὁ καθήμενος καὶ προσαιτῶν; ἄλλοι  ἔλεγον ὅτι 
οὗτός ἐστιν· ἄλλοι δὲ ὅτι ὅμοιος αὐτῷ ἐστιν. ἐκεῖνος ἔλεγεν ὅτι ἐγώ εἰμι.  ἔλεγον οὖν 
αὐ τῷ· πῶς ἀνεῴχθησάν σου οἱ ὀφθαλμοί; ἀπεκρίθη ἐκεῖνος καὶ εἶπεν·  ἄνθρωπος λε γό-
μενος ᾿Ιησοῦς πηλὸν ἐποίησε καὶ ἐπέχρισέ μου τοὺς ὀφθαλμοὺς καὶ εἶπέ μοι·  ὕπαγε εἰς 
τὴν κολυμβήθραν τοῦ Σιλωὰμ καὶ νίψαι· ἀπελθὼν δὲ καὶ νιψάμενος ἀνέβλεψα. εἶπον 
οὖν αὐτῷ· ποῦ ἐστιν ἐκεῖνος; λέγει· οὐκ οἶδα. Ἄγουσιν αὐτὸν πρὸς τοὺς Φαρισαίους, 
τόν ποτε τυφλόν. ἦν δὲ σάββατον ὅτε τὸν πηλὸν ἐποίησεν ὁ ᾿Ιησοῦς καὶ ἀνέῳξεν αὐτοῦ 
τοὺς ὀφθαλμούς. πάλιν οὖν ἠρώτων αὐτὸν καὶ οἱ Φαρισαῖοι πῶς ἀνέβλεψεν. ὁ δὲ εἶπεν 
αὐτοῖς· πηλὸν ἐπέθηκέ μου ἐπὶ τοὺς ὀφθαλμούς, καὶ ἐνιψάμην, καὶ βλέπω. ἔλεγον οὖν 
ἐκ τῶν Φαρισαίων τινές· οὗτος ὁ ἄνθρωπος οὐκ ἔστι παρὰ τοῦ Θεοῦ, ὅτι τὸ σάββα-
τον οὐ τηρεῖ. ἄλλοι ἔλεγον· πῶς δύναται ἄνθρωπος ἁμαρτωλὸς τοιαῦτα σημεῖα ποι-
εῖν; καὶ σχίσμα ἦν ἐν αὐτοῖς. λέγουσι τῷ τυφλῷ πάλιν· σὺ τί λέγεις περὶ αὐτοῦ, ὅτι 
ἤνοιξέ σου τοὺς ὀφθαλμούς; ὁ δὲ εἶπεν ὅτι προφήτης ἐστίν. οὐκ ἐπίστευσαν οὖν οἱ 
᾿Ιου δαῖοι περὶ αὐτοῦ ὅτι τυφλὸς ἦν καὶ ἀνέβλεψεν, ἕως ὅτου ἐφώνησαν τοὺς γονεῖς 
αὐτοῦ τοῦ ἀναβλέψαντος καὶ ἠρώτησαν αὐτοὺς λέγοντες· οὗτός ἐστιν ὁ υἱὸς ὑμῶν, ὃν 
ὑμεῖς λέγετε ὅτι τυφλὸς ἐγεννήθη; πῶς οὖν ἄρτι βλέπει; ἀπεκρίθησαν δὲ αὐτοῖς οἱ γο-
νεῖς αὐτοῦ καὶ εἶπον· οἴδαμεν ὅτι οὗτός ἐστιν ὁ υἱὸς ἡμῶν καὶ ὅτι τυφλὸς ἐγεννήθη· 
πῶς δὲ νῦν βλέπει οὐκ οἴδαμεν, ἢ τίς ἤνοιξεν αὐτοῦ τοὺς ὀφθαλμοὺς ἡμεῖς οὐκ οἴδα-
μεν· αὐτὸς ἡλικίαν ἔχει, αὐτὸν ἐρωτήσατε, αὐτὸς περὶ ἑαυτοῦ λαλήσει. ταῦτα εἶπον 
οἱ γονεῖς αὐτοῦ, ὅτι ἐφοβοῦντο τοὺς ᾿Ιουδαίους· ἤδη γὰρ συνετέθειντο οἱ ᾿Ιουδαῖοι ἵνα, 
ἐάν τις αὐτὸν ὁμολογήσῃ Χριστόν, ἀποσυνάγωγος γένηται. διὰ τοῦτο οἱ γονεῖς αὐτοῦ 
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εἶπον ὅτι ἡλικίαν ἔχει, αὐτὸν ἐρωτήσατε. ἐφώνησαν οὖν ἐκ δευτέρου τὸν ἄνθρωπον ὃς 
ἦν τυφλός, καὶ εἶπον αὐτῷ· δὸς δόξαν τῷ Θεῷ· ἡμεῖς οἴδαμεν ὅτι ὁ ἄνθρωπος οὗτος 
ἁμαρτωλός ἐστιν. ἀπεκρίθη οὖν ἐκεῖνος καὶ εἶπεν· εἰ ἁμαρτωλός ἐστιν οὐκ οἶδα· ἓν 
οἶδα, ὅτι τυφλὸς ὢν ἄρτι βλέπω. εἶπον δὲ αὐτῷ πάλιν· τί ἐποίησέ σοι; πῶς ἤνοιξέ σου 
τοὺς ὀφθαλμούς; ἀπεκρίθη αὐτοῖς· εἶπον ὑμῖν ἤδη, καὶ οὐκ ἠκούσατε· τί πάλιν θέλε-
τε ἀκούειν; μὴ καὶ ὑμεῖς θέλετε αὐτοῦ μαθηταὶ γενέσθαι; ἐλοιδόρησαν αὐτὸν καὶ εἶπον· 
σὺ εἶ μαθητὴς ἐκείνου· ἡμεῖς δὲ τοῦ Μωϋσέως ἐσμὲν μαθηταί. ἡμεῖς οἴδαμεν ὅτι Μωϋσεῖ 
λελάληκεν ὁ Θεός· τοῦτον δὲ οὐκ οἴδαμεν πόθεν ἐστίν. ἀπεκρίθη ὁ ἄνθρωπος καὶ εἶπεν 
αὐτοῖς· ἐν γὰρ τούτῳ θαυμαστόν ἐστιν, ὅτι ὑμεῖς οὐκ οἴδατε πόθεν ἐστί, καὶ ἀνέῳξέ μου 
τοὺς ὀφθαλμούς. οἴδαμεν δὲ ὅτι ἁμαρτωλῶν ὁ Θεὸς οὐκ ἀκούει, ἀλλ᾿ ἐάν τις θεοσεβὴς 
ᾖ καὶ τὸ θέλημα αὐτοῦ ποιῇ, τούτου ἀκούει. ἐκ τοῦ αἰῶνος οὐκ ἠκούσθη ὅτι ἤνοιξέ τις 
ὀφθαλμοὺς τυφλοῦ γεγεννημένου. εἰ μὴ ἦν οὗτος παρὰ Θεοῦ, οὐκ ἠδύνατο ποιεῖν οὐδέν. 
ἀπεκρίθησαν καὶ εἶπον αὐτῷ· ἐν ἁμαρτίαις σὺ ἐγεννήθης ὅλος, καὶ σὺ διδάσκεις ἡμᾶς; 
καὶ ἐξέβαλον αὐτὸν ἔξω. ῎Ηκουσεν ὁ ᾿Ιησοῦς ὅτι ἐξέβαλον αὐτὸν ἔξω, καὶ εὑρὼν αὐτὸν 
εἶπεν αὐτῷ· σὺ πιστεύεις εἰς τὸν υἱὸν τοῦ Θεοῦ; ἀπεκρίθη ἐκεῖνος καὶ εἶπε· καὶ τίς ἐστι, 
Κύριε, ἵνα πιστεύσω εἰς αὐτόν; εἶπε δὲ αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς· καὶ ἑώρακας αὐτὸν καὶ ὁ λαλῶν 
μετὰ σοῦ ἐκεῖνός ἐστιν. ὁ δὲ ἔφη· πιστεύω, Κύριε· καὶ προσεκύνησεν αὐτῷ.

Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΕΚ ΓΕΝΕΤΗΣ ΤΥΦΛΟΥ
1. Ποιοὶ ἀρνοῦνται τὸ θαῦμα 
Μοναδικὸ κι ἐκπληκτικὸ τὸ θαῦμα τῆς 

σημερινῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς. 
Ἦταν γνωστὸς σὲ ὅλα τὰ Ἱεροσόλυ-

μα ὁ ἐκ γενετῆς τυφλὸς ὁ ὁποῖος ζητιά-
νευε σὲ θέση κεντρικὴ καὶ πολυσύχνα-
στη. Αὐτὸν εἶδε ὁ Κύριος Ἰησοῦς, καθὼς 
περνοῦσε μὲ τοὺς μαθητές Του, καὶ τὸν 
πλησίασε γιὰ νὰ τοῦ χαρίσει τὸ φῶς. 
«Ἔπτυσε χαμαί», ἔφτιαξε πηλὸ ἀπὸ τὸ 
χῶμα κι ἔχρισε τὰ μάτια του. Ἔπειτα τοῦ 
εἶπε νὰ πάει καὶ νὰ νιφθεῖ στὴν κολυμ-
βήθρα τοῦ Σιλωάμ. Πράγματι,  ὁ τυφλὸς 
ὑπακούοντας στὴν παραγγελία τοῦ Κυ-
ρίου ξεκίνησε ἀμέσως, πῆγε, πλύθηκε 
καὶ «ἦλθε βλέπων»· ἐπέστρεψε μὲ τὰ 
μάτια του ὑγιή!

Ἀπερίγραπτη ἦταν ἡ χαρὰ τοῦ πρώ-
ην τυφλοῦ γιὰ τὸ θαῦμα ποὺ ζοῦσε. Ἀλ
λὰ καὶ ἀπεριόριστη ἡ  εὐγνωμοσύνη, ἡ 
ἀναγνώριση καὶ ὁ σεβασμὸς πρὸς τὸν 

Εὐεργέτη του. Δὲν δίσταζε παντοῦ νὰ 
διαλαλεῖ τὸ θαῦμα παρὰ τὶς  ἀμφιβολίες 
ἢ τὶς ἀντιδράσεις ποὺ συναντοῦσε. Ὅ  
λοι ἔβλεπαν τὸ γεγονὸς τῆς θεραπείας 
του, δὲν ἤθελαν ὅμως ὅλοι νὰ παρα-
δεχθοῦν τὸ θαῦμα. Οἱ γείτονές του καὶ 
ὅσοι τὸν ἤξεραν ὡς τυφλὸ ἐπαίτη, ἀπό-
ρησαν ὅταν τὸν εἶδαν καλά. Δὲν προ-
χώρησαν ὅμως στὴν ἀποδοχὴ τοῦ θαύ-
ματος. Τὸν ὁδήγησαν στοὺς Φαρισαί-
ους γιὰ νὰ ἐξετάσουν ἐκεῖνοι τὸ θέμα. 
Ἄλλωστε προκαλοῦσε τὸ γεγονὸς ὅτι τὸ 
θαῦμα εἶχε γίνει τὴ μέρα τοῦ Σαββάτου.

Ὡστόσο ὁ τυφλὸς διηγήθηκε τί συνέ-
βη ἀκριβῶς καὶ ὁμολόγησε μὲ παρρη-
σία ὅτι Αὐτὸς ποὺ ἔκανε τέτοιο θαῦμα 
δὲν μπορεῖ παρὰ νὰ ἦταν «προφήτης», 
ἀπεσταλμένος ἀπὸ τὸν Θεό. Ἀλλὰ οἱ 
Φαρισαῖοι, ἐγκλωβισμένοι στὴν τυπο-
λατρία καὶ τὴν ἐμπάθειά τους, παρέμε-
ναν πεισματικὰ ἀρνητικοὶ στὸ θαῦμα. 
Ἀρνοῦνταν νὰ δεχθοῦν τὴν  ὁλοφάνερη 
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πραγματικότητα. Κάλεσαν καὶ τοὺς γο-
νεῖς του μήπως μπορέσουν νὰ στηρί-
ξουν κάπου τὴν ἄρνησή τους, ἀλλὰ οἱ 
γονεῖς τοῦ πρώην τυφλοῦ ἀπέφυγαν 
νὰ τοποθετηθοῦν κι ἔμειναν οὐδέτεροι: 
«ἡλικίαν ἔχει, αὐτὸν ἐρωτήσατε», εἶπαν. 
Γιὰ δεύτερη φορὰ οἱ Φαρισαῖοι ἀνέκρι-
ναν τὸν θεραπευθέντα τυφλὸ καὶ τὸν κά-
λεσαν νὰ ὁμολογήσει ὅτι τὸ θαῦμα δὲν 
τὸ ἔκανε «ὁ ἄνθρωπος οὖτος ὁ ἁμαρ-
τωλός», ὅπως χαρακτήριζαν τὸν Ἰησοῦ, 
ἀλλὰ ὁ Θεός. Ὡστόσο ὁ πρώην τυφλὸς 
δὲν ὑποχωροῦσε. Τὸν λοιδόρησαν, ἀλ 
 λὰ ἐκεῖνος συνέχιζε νὰ ὁμολογεῖ τὸ ἀν
ήκουστο θαῦμα: «ἐκ τοῦ αἰῶνος οὐκ 
ἠ   κού σθη ὅτι ἤνοιξέ τις ὀφθαλ μοὺς τυ-
φλοῦ γεγεννημένου». Ἐὰν ὁ ἄνθρωπος 
Αὐτὸς δὲν ἦταν ἀπεσταλμένος ἀπὸ τὸν 
Θεό, δὲν θὰ μποροῦσε νὰ κάνει τίποτε, 
οὔτε τὸ παραμικρὸ θαῦμα, τοὺς εἶπε, κι 
ἐκεῖνοι ὀργισμένοι τὸν πέταξαν ἔξω. 

Κάνει ἐντύπωση ἡ πεισματικὴ ἄρνη-
ση τῶν ἀνθρώπων νὰ δεχθοῦν ὅτι ὁ 
Χριστὸς θεράπευσε τὸν τυφλό. Μορ-
φωμένοι ἄνθρωποι, ὅπως ἦταν οἱ νο-
μομαθεῖς Φαρισαῖοι, ποὺ ὑποτίθεται ὅτι 
θὰ μποροῦσαν νὰ κρίνουν λογικὰ καὶ 
ἀντικειμενικά, ἀρνοῦνται νὰ δεχθοῦν 
τὴν ἀλήθεια. Διότι ὁ ἄνθρωπος, ὅταν 
εἶναι τυφλωμένος ἀπὸ τὸν ἐγωισμό του, 
δὲν σκέπτεται λογικά. Αὐτὸ παθαίνουν 
καὶ πολλοὶ σύγχρονοι ἄθεοι διανοούμε-
νοι οἱ ὁποῖοι, ἐνῶ βλέπουν ἀναμφισβή-
τητα θαύματα, ἀρνοῦνται νὰ πιστέψουν 
στὴ δύναμη τοῦ Χριστοῦ. Βρίσκουν μύ-
ριες ὅσες δικαιολογίες, προκειμένου νὰ 
μὴν παραδεχθοῦν ὅτι ὁ Χριστὸς εἶναι ὁ 
ἀληθινὸς Θεός. Διότι ἡ πίστη εἶναι δῶρο 
τοῦ Θεοῦ ποὺ χαρίζεται στὶς ταπεινὲς 
καὶ ἁπλὲς ψυχές. Ὅπως ἦταν ἡ ψυχὴ 
τοῦ πρώην τυφλοῦ ὁ ὁποῖος δέχθηκε 
τὴν ἀποκάλυψη τῆς ἀλήθειας ἀπὸ τὸν 
ἴδιο τὸν Χριστό. 

2. Ὁ Χριστός, ὁ ἀληθινὸς Θεὸς
Πράγματι, μετὰ τὴ θαρραλέα  ὁμολογία 

του, καὶ ἀφοῦ τὸν ἔδιωξαν οἱ Φαρισαῖοι, 
βρίσκει ὁ Κύριος τὸν πρώην τυφλὸ καὶ 
τοῦ λέει·

–Σὺ πιστεύεις στὸν Υἱὸ τοῦ Θεοῦ; 
–Καὶ ποιὸς εἶναι, Κύριε, γιὰ νὰ Τὸν πι-

στεύσω;... τοῦ ἀποκρίνεται ἐκεῖνος. 
Τότε ἀκριβῶς, ὁ Κύριος τοῦ ἀποκα-

λύπτει τὴ μεγάλη ἀλήθεια: «Καί ἐώρα-
κας αὐτὸν καὶ ὁ λαλῶν μετὰ σοῦ ἐκεῖνός 
ἐστιν». Αὐτὸς ποὺ σοῦ ἔδωσε τὸ φῶς 
καὶ τώρα Τὸν βλέπεις μὲ τὰ μάτια σου· 
Αὐτὸς ποὺ ὁμιλεῖ μαζί σου αὐτὴ τὴ στι
γμή, Αὐτὸς εἶναι ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ. Καὶ 
ὁ ἀναβλέψας τυφλὸς γεμάτος εὐγνωμο-
σύνη καὶ πίστη ἀπαντᾶ· «Πιστεύω, Κύ-
ριε». Καὶ ἔπεσε καὶ Τὸν προσκύνησε. 
Συγκλονιστικὴ ἡ στιγμὴ γιὰ τὸν πρώην 
τυφλό. Ὁ Κύριος τοῦ χάρισε μιὰ ἀνεκτί-
μητη δωρεά: ἀποκαλύφθηκε σ’ αὐτὸν 
ὡς ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ. 

Σήμερα, ὑπάρχουν ἀκόμη  πολλοὶ ἄν
θρωποι ποὺ ἀγνοοῦν αὐτὴ τὴ  μοναδ ι  κὴ 
καὶ σωτήρια ἀλήθεια γιὰ τὸ πρόσωπο
τοῦ Χριστοῦ.  Κάποιοι  θεωροῦν τὸν Ἰη 
σοῦ Χριστὸ ὡς ἕνα  κοινωνικὸ  ἐπα να 
στά τη, ἠθικὸ  διδάσκαλο,  φιλόσοφο ἢ  εὐ 
  εργέτη τῆς  ἀνθρωπότητος.  Ὡστόσο στὴ 
ση μερινὴ εὐαγγελικὴ περικοπὴ ἀ  κοῦ 
με τὸν ἴδιο τὸν Κύριο νὰ  ἀποκαλεῖ τὸν 
Ἑ     αυτό Του Υἱὸ τοῦ Θεοῦ. Αὐτὴ ἡ  ἀλή
θεια γιὰ τὴ  θεότητα τοῦ Χριστοῦ  ἀποτε
λεῖ τὴν  καρδιὰ τῆς πίστεώς μας, ὅπως 
τὴ  βρίσκουμε στὰ ἱερὰ  Εὐαγγέλια, τὴν 
ὁμο λο γοῦμε στὸ «Σύμβολο τῆς  Πίστε
ως» καὶ τὴν  κηρύττει ἀδιάκοπα μέσα 
στοὺς αἰῶ νες ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία 
μας. Αὐ τὴ τὴ με γά λη ἀλήθεια ἂς τὴν   ἐγ 
κολπωθοῦμε κι ἐ   μεῖς γιὰ νὰ ὁμολογοῦμε 
μὲ  πίστη ὅ   τι ὁ Χριστὸς εἶναι ὁ Υἱὸς τοῦ 
Θε οῦ, τὸ Φῶς τοῦ κόσμου καὶ τῶν ψυ
χῶν μας.



Ο ἱ οἰκουμενιστικὲς  ἐκδηλώσεις 
ποὺ σκανδαλίζουν τὸν λαὸ 
τοῦ Θεοῦ ὑπῆρξαν καὶ κατὰ 

τὸ ἐφετινὸ Πάσχα πολλές. Ὅμως ὁ μέ-
γιστος σκανδαλισμός του εἶναι  ἐκεῖ νος 
τοῦ περασμένου Νοεμβρίου. Ὁ λαὸς 
δηλαδὴ τοῦ Θεοῦ, ποὺ εἶναι «ὁ φύλαξ 
τῆς Ὀρθο δοξίας», κατὰ τὴν ἀπάντηση 
τῶν Ὀρ θοδόξων Πατριαρχῶν τῆς Ἀνα-
τολῆς πρὸς τὸν πάπα Πῖο Θ΄ (6 Μαΐου 
1848), διερωτᾶται: Πῶς ὁ Οἰκουμενι
κὸς Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος ἀν
τήλλαξε ἀσπασμὸ μὲ τὸν Πάπα κατὰ 
τὴ διάρκεια τῆς Ὀρθοδόξου Θείας Λει-
τουργίας στὴν Κωνσταντινούπολη τὴν 
30ὴ Νοεμβρίου 2014; Τὸ ἐρώτημά του 
ἔχει ἤδη μεταβληθεῖ σὲ μέγιστο σκαν-
δαλισμό. Ὁ ἀσπασμὸς αὐτὸς δὲν ἦταν 
ὁ πρῶ τος. Προηγήθηκε δυστυχῶς καὶ 
ἄλ   λος ὅμοιος μὲ αὐτὸν κατὰ τὴν ἀντί-
στοιχη ἐπίσκεψη στὴν Κωνσταντινού-

πολη τοῦ προηγούμενου πάπα Βενε
δί  κτου. Ἔχει ὅμως δίκιο ὁ λαὸς νὰ αἰ       
σθάνεται σκανδαλισμένος; Ἂς δοῦμε 
τὸ θέμα μέσα στὸ λειτουργικὸ πλαίσιο 
τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας.

Πότε δίδεται ὁ λειτουργικὸς ἀσπα
σμὸς τῆς ἀγάπης κατὰ τὴ Θεία Λειτουρ-
γία; Δίδεται πρὶν  ἀκολουθήσει ἡ ὁμολο-
γία τῆς πίστεως, τὸ  «Πιστεύω...». Ἔπει-
τα ἀκριβῶς ἀπὸ τὴν ἐκ φώνηση ἀ     πὸ 
τὸν διάκονο ἢ τὸν ἱερέα  «Ἀγαπήσωμεν 
ἀλλήλους, ἵνα ἐν  ὁμονοίᾳ ὁμολογή-
σω μεν».  Προκειμένου δηλαδὴ νὰ ὁμο
λογήσουμε τὴν  Ὀρθόδοξη πίστη μας, 
ἀπαραίτητος ὅρος εἶναι νὰ  ἀγαποῦμε 
ἀληθινὰ ὁ ἕνας τὸν ἄλλο. Γι’ αὐ τὸ καὶ 
στὴ συνέχεια ὅλοι οἱ  πιστοὶ μὲ ἕνα στό-
μα, μὲ μιὰ καρδιὰ καὶ μὲ μιὰ ψυ  χὴ ὁμο-
λογοῦμε μὲ τὸ Σύμβολο τῆς Πί στεως 
τὴν ἀλήθεια τῆς πίστεώς μας, τὴν ἀ  
λή θεια γιὰ τὸν Τριαδικὸ Θεὸ καὶ τὴν 

1. Ὁ λειτουργικὸς ἀσπασμὸς
Πάπα καὶ Πατριάρχου

Ἀπαράδεκτη ἐνέργεια
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Ἐκ κλησία Του.  Ἄλλωστε ἡ ἀγάπη βα
σί  ζεται, ἢ καλύτερα προϋ   ποθέτει τὴν 
ἀλήθεια. Ἡ δὲ θυσία, ἡ ὁ   ποία πρόκειται 
νὰ προσφερθεῖ στὴ συ νέχεια, εἶναι κατ’ 
ἐξοχὴν θυσία ἀγάπης. Ὁ ἀνα μάρτητος 
Κύριός μας  σταυρώθηκε ἀπὸ ἄμετρη 
ἀγάπη πρὸς τὸν  ἁμαρτωλὸ ἄνθρωπο. 
Συγκαταβαίνει δὲ νὰ θυσιάζεται καὶ 
ὑπὸ τὰ εἴδη τοῦ ἄρτου καὶ τοῦ οἴνου 
ταπεινούμενος σὲ κάθε Θεία Λειτουρ-
γία μπροστὰ στὰ μάτια μας ἕνεκα τῆς 
ἄπειρης ἀγάπης Του πρὸς ἐμᾶς τοὺς 
ἁμαρτωλούς. Πῶς λοιπὸν θὰ τολμή-
σουμε νὰ Τὸν ἀτενίσουμε πάνω στὴν 
ἁγία καὶ θαυμαστὴ Τράπεζα τῆς ἀγά-
πης Του χωρὶς ὁμόνοια καὶ ἀγάπη με-
ταξύ μας;

Παλαιότερα ὁ ἀσπασμὸς τῆς ἀγάπης 
γινόταν μεταξὺ ὅλου τοῦ ἐκκλησιάσμα-
τος. Στὸ Ἅγιο Βῆμα οἱ   κληρι κοὶ ἀσπά-
ζονταν τὸν ἐπίσκοπο καὶ ἀ   πὸ ἐκεῖ με-
τέδιδαν τὸν ἀσπασμὸ στοὺς ἔξ   ω ἀπὸ 
τὸ Ἱερὸ Βῆμα πιστούς, ὁ        πό  τε ἀκολου-
θοῦσε ὁ ἀσπασμὸς ὅλων τῶν πιστῶν. 
Ἀσπάζονταν  χωριστὰ οἱ ἄν δρες τοὺς 
ἄνδρες καὶ χωριστὰ οἱ γυναῖκες τὶς γυ-
ναῖκες. Ὁ καθηγητὴς Παν. Τρεμπέλας 
στὸ περισπού δαστο ἔργο του Αἱ Τρεῖς 
Λειτουργίαι κατὰ τοὺς ἐν Ἀθήναις Κώ-
δικας σημειώνει καὶ τοῦτο: «Κατὰ τὴν 
διάρκειαν τοῦ ἀσπασμοῦ καὶ κατὰ τὸ 
πέρας αὐτοῦ τὰ μὲν παιδία, κατὰ τὰς 
Ἀποστολικὰς Διαταγὰς» στέκονταν 
κοντὰ στὸ Ἱερὸ Βῆμα καὶ δίπλα τους 
βρισκόταν ἕνας διάκονος γιὰ νὰ μὴν 
ἀτακτοῦν, ἄλλοι δὲ διάκονοι περιφέ-
ρονταν καὶ πρόσεχαν «τοὺς ἄνδρας 
καὶ τὰς γυναῖκας, ὅπως μὴ θόρυβός 
τις γένηται καὶ μή τις νεύσῃ ἢ ψιθυρίσῃ 
ἢ νυστάξῃ». Ἄλλοι  διάκονοι ἐπίσης 
στέκονταν στὶς θύρες τῶν ἀν δρῶν, καὶ 
ὑποδιάκονοι στὶς θύρες τῶν γυναικῶν, 
προσέχοντας νὰ μὴν ἀνοιχθεῖ ἡ θύρα 

καὶ βγεῖ ἔξω κατὰ τὴν ὥ  ρα τῆς Ἀνα-
φορᾶς κάποιος πιστός.  Ἀκολουθοῦσε 
τότε νέα  πρόσκληση τοῦ διακόνου ποὺ 
ἔλεγε: «Μή τις τῶν  κατηχουμένων. Μή 
τις τῶν  ἀκροωμέ νων. Μή τις τῶν ἀπί-
στων. Μή τις τῶν ἑ  τεροδόξων. Μή τις 
ἐν ὑποκρίσει. Ὀρ θοὶ πρὸς  Κύριον με
τὰ φόβου καὶ τρόμου ἑστῶτες ὦμεν 
προσφέρειν». Ἄς εἴμαστε ὄρθιοι γιὰ 
νὰ προσφέρουμε τὴ θυσία. Μετὰ τὴν 
πρό σκληση αὐτὴ γινόταν «νέα ἐκκα-
θάρισις τοῦ ἐκκλησιάσματος». Ἀπὸ 
αὐ      τά, γράφει ὁ Παν. Τρεμπέλας, ἀν τι  
 λαμ βάνεται κανεὶς τὴν ἔννοιαν τῶν 
προτροπῶν τοῦ διακόνου ποὺ ἀκοῦμε 
καὶ σήμερα: ‘‘Τὰς θύρας, τὰς θύρας...’’ 
καὶ ‘‘Στῶμεν καλῶς’’»1.

Σημειώνουμε ὅτι τὸ φίλημα τῆς εἰρή-
νης, ἢ ὁ ἀσπασμὸς τῆς  ἀγάπης, συν
αντᾶται σ’ ὅλες τὶς ἀρχαῖες  Λειτουργίες. 
Τὴν ἀρχαιότερη  μαρτυρία τὴ συν αν
τοῦμε στὸν ἅγιο Ἰουστῖνο τὸν φιλόσο
φο καὶ μάρτυρα (110167 μ.Χ.). Ὁ δὲ 
ἅγιος Κύριλλος Ἱεροσολύμων ἀν     τὶ τοῦ 
 «Ἀγαπήσωμεν ἀλλήλους», ἀνα    γράφει 
τὸ «Ἀλλήλους  ἀπολάβετε καὶ ἀλλήλους 
ἀσπαζώμεθα». Καὶ εἰς μὲν τὴν Ἀνατολὴ 
ὁ ἀσπασμὸς τῆς  ἀγά πης προηγεῖται 
τοῦ  καθαγιασμοῦ τῶν Τιμίων Δώρων, 
στὴ Δύση ὅμως ὁ ἀσπασμὸς ἀκολου-
θεῖ μετὰ τὸν  κα     θαγιασμό. Ὡστόσο ἡ 
Ὀρθόδοξος Ἐκ     κλησία διατηρών τας 
τὸν ἀσπασμὸ πρὶν ἀπὸ τὸν καθαγια
σμὸ τῶν  Τιμίων Δώ ρων συμμορφώ-
νε ται πλήρως πρὸς τὸν λόγο τοῦ Κυ-
ρίου, ὁ Ὁποῖος εἶ   πε: Ἐὰν προσφέρεις 
τὸ δῶρο σου στὸ  θυσιαστήριο καὶ ἐκεῖ 
θυμηθεῖς ὅτι ὁ ἀδελφός σου ἔχει κάτι 
ἐναντίον σου γιὰ κάποια ἀδικία ποὺ 
τοῦ ἔκανες, ἄ   φη σε ἐκεῖ τὸ δῶρο σου 
μπροστὰ στὸ θυσιαστήριο καὶ πήγαινε 
πρῶτα καὶ συμφιλιώσου μὲ τὸν ἀδελ-
φό σου, καὶ τό τε, ἀφοῦ συνδιαλλαγεῖς 
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μαζί του, ἔ   λα καὶ πρόσφερε τὸ δῶρο 
σου,   διότι μό νο τότε αὐτὸ θὰ γίνει 
δεκτὸ ἀπὸ τὸν Θεό (Ματθ. ε΄ 2324)2.

Σήμερα ὁ ἀσπασμὸς τῆς ἀγάπης γί-
νεται μόνο μεταξὺ τῶν κληρικῶν ποὺ 
συμμετέχουν στὴ Θεία Λειτουργία, 
μέ  σα στὸ Ἅγιο Βῆμα. Ὁ ἀσπασμὸς δὲ 
αὐτὸς εἶναι ἀπολύτως  ἀπαραίτητος 
καὶ ἀναγκαῖος, ὥστε ἂν δὲν προηγη
θεῖ, εἶναι ἀδύνατο νὰ  ὠφεληθοῦμε 
ἀπὸ τὸ Μυστήριο τῆς «ἁγίας Ἀναφο
ρᾶς». Ἄλλωστε γιὰ τὸ φίλημα αὐτὸ τῆς 
εἰρήνης καὶ τῆς ἀγάπης προπαρα
σκευ αζόμαστε καὶ μὲ τὴν πατρικὴ εὐ
λογία ἢ τὸν χαιρετισμὸ τοῦ λειτουρ
γοῦ πρὸς τοὺς ἐκκλησιαζομένους, δη
  λαδὴ μὲ τὸ «Εἰρήνη πᾶσι».

Ἀπὸ ὅλα αὐτὰ γίνεται φανερὸ ὅτι ὁ 
ἀσπασμὸς τῆς ἀγάπης δὲν εἶναι μιὰ 
ἁπλή, ἐξωτερική, τυπική,  ὑποκριτικὴ 
κίνηση ἀγάπης, ἀλλὰ  ἔκφραση μιᾶς 
δυναμικῆς, ζωντανῆς, εἰλικρινοῦς, 
πρα γματικῆς ἀγάπης τῆς ψυχῆς. Ἐ  ξ 
άλλου ἡ ὁμολογία τῆς  πίστεως, ποὺ 
θὰ ἀκολουθήσει, δηλαδὴ ἡ ἀπαγγε-
λία τοῦ «Πιστεύω...»,  πρέπει νὰ γίνει 
«ἐν ὁμονοίᾳ». Δηλαδὴ μὲ καρδιὰ ὄχι 
μόνο ἐλεύθερη ἀπὸ μίσος, ἀλλὰ μὲ 
καρδιὰ γεμάτη ἀπὸ ἀγάπη πρὸς τὸν 
πλησίον. Ἐὰν λείπει ἡ ἀγάπη αὐτή, ὅ  
σες φορὲς καὶ ἂν ἐπαναλάβουμε τὸ 
«Πι στεύω...», δὲν ἔχουμε καμιὰ ὠφέ-
λεια. Διότι «πίστις χωρὶς ἔργων νεκρά 
ἐστι» (Ἰακ. β΄ 26), ἡ δὲ πίστη ἀποδει-
κνύεται ζωντανὴ καὶ ἐνεργητικὴ μὲ τὰ 
ἔργα τῆς ἀγάπης (βλ. Γαλ. ε΄ 6).

Ἔχουμε ὅμως καὶ μερικὰ ἄλλα νὰ 
προσθέσουμε στὸ ὅλο θέμα.

1. Π. Ν. Τρεμπέλα, Αἱ Τρεῖς Λειτουργίαι κα τὰ 
τοὺς ἐν Ἀθήναις Κώδικας, ἔκδ. «Ὁ Σωτήρ», Ἰού-
λιος 19822, ὑποσημ. 22, σελ. 9091.

2. Π. Ν. Τρεμπέλα, ὅ.π., σελ. 88, 89.

«ΠΡΟΣΕΥΧΕΣΘΕ»    
Πλουσιότατη συλλογὴ προσευχῶν γιὰ κάθε πε-

ρίσταση καὶ ἀνάγκη. Σελίδες 320. Τιμᾶται 9 �.
✼ 

«ΚΥΡΙΕ, ΕΙΣΑΚΟΥΣΟΝ
ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ ΜΟΥ...» 

Περιέχονται Ἀκολουθίες τῆς Ἐκκλησίας καὶ ἐπι
λεγμένες προσευχὲς γιὰ τοὺς νέους. Σελίδες 223. 
Τιμᾶται 7 �. 

✼
«ΑΓΙΑΣΘΗΤΩ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΣΟΥ»

Ἐξαίρετο βοήθημα γιὰ τὴν ἀγωγὴ ὀρθόδοξης 
προσευχῆς τῶν ἐφήβων. Σελ. 127. Τιμᾶται 2 �.

✼
ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ
Ἱερὲς Ἀκολουθίες. Σελίδες 63. Τιμᾶται 1 �. 

✼
ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΟΣΕΥΧΗΤΑΡΙΟ 

ΠΡΩΙΝΗΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ    
Περιέχει σὲ κείμενο καὶ ἑρμηνεία Ψαλμούς, τρο

πάρια καὶ Εὐχὲς ἀπὸ πρωινὲς Ἀκολουθίες τῆς Ἐκ
κλησίας. Σελίδες 32. Τιμᾶται 0,50 �. 

✼ 
ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΟΣΕΥΧΗΤΑΡΙΟ 

ΒΡΑΔΙΝΗΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ    
Περιέχει σὲ κείμενο καὶ ἑρμηνεία τμήματα τῆς 

Ἀκολουθίας τοῦ Μικροῦ Ἀποδείπνου. Σελίδες 32. 
Τιμᾶται 0,50 �.

✼
ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ ΘΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Παιδικὸ ἐγκόλπιο. Περιλαμβάνει Ψαλμοὺς καὶ 
Εὐ    χὲς ἀπὸ τὴν Ἀκολουθία τῆς Θείας Μεταλήψεως 
σὲ κείμενο καὶ ἑρμηνεία. Σελίδες 31. Τιμᾶται 0,50 �.

 
✼  ✼  ✼

✝ Δημητρίου Γ. Παναγιωτοπούλου
ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

Περιέχει προσευχὲς ποὺ βοηθοῦν τὰ παιδιὰ στὸ 
καθῆκον τῆς προσευχῆς. Σελίδες 95. Τιμᾶται 2 �.

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

www.osotir.gr/shop



Ἡ ἁγία Ξενία ἡ Καλαματιανὴ ἀνήκει 
στὴν ἔνδοξη χορεία τῶν μεγα-
λομαρτύρων γυναικῶν τοῦ 4ου 

αἰῶνος. Γεννήθηκε στὴν Καλαμάτα τὸ 
291 ἀπὸ πιστοὺς γονεῖς, τὸ Νικόλαο καὶ 
τὴ Δέσποινα, ποὺ εἶχαν τὴν καταγωγή 
τους ἀπὸ τὴν ἀνατολικὴ Ἰταλία.

Οἱ σκληροὶ ρωμαϊκοὶ διωγμοὶ τοὺς 
εἶ χαν ἀναγκάσει νὰ ἔλθουν ἀπὸ ἐκεῖ 
στὴν Καλαμάτα. Καὶ 
ζοῦ σαν λίγο ἔξω ἀπὸ 
τὴν πόλη, σὲ ἕνα μι
κρὸ ἀγρόκτημα ποὺ 
τὸ καλλιεργοῦσαν γιὰ 
νὰ συντηρηθοῦν.

Στὴ φτωχικὴ αὐτὴ 
οἰ κογένεια βασίλευε ἡ 
εἰρήνη, γιατὶ ὑπῆρχε 
ὁ μοναδικὸς πλοῦτος 
ποὺ χαρίζει εὐτυχία, 
ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χρι-
στός. Μὲ τὸ θέλημα 
τοῦ Κυρίου οἱ εὐσε-
βεῖς γονεῖς καθοδη-
γοῦσαν τὴ μονάκριβη 
κορούλα τους, τὴν Ξε-
νία. Καὶ ἡ μικρὴ δεχόταν μὲ μεγάλη χαρὰ 
τὰ θεῖα διδάγματα τοῦ  Εὐαγγελίου. Σχο-
λεῖο δὲν μπόρεσε νὰ πάει. Ἔμαθε ὅμως 
ἀπὸ τοὺς γονεῖς της ἀνάγνωση γιὰ νὰ 
διαβάζει τὴν Ἁγία Γραφὴ ποὺ ὑπερα-
γαποῦσε. Ἐργαζόταν στὸ οἰκογενειακό 
τους κτῆμα καὶ δόξαζε τὸν Θεὸ γιὰ τὶς 

εὐεργεσίες Του. Κάθε Κυριακὴ μαζὶ μὲ 
τοὺς γονεῖς της κατέβαιναν στὴν πόλη 
γιὰ νὰ ἐκκλησιασθοῦν. Καὶ ἐπέστρε-
φαν γεμάτοι ἀπὸ τὴ θεία εὐλογία καὶ τὴ 
χάρη τοῦ πολυέλεου Θεοῦ. Καὶ καθὼς 
μεγάλωνε ἡ Ξενία, ξεχώριζε ἀπὸ τὶς φί-
λες της σὲ ἀθωότητα καὶ καλοσύνες. 
Πολλὲς φορὲς ἔμενε νηστικὴ δίνοντας 
τὸ φαγητό της σὲ πτωχοὺς ἀνθρώπους. 

Καὶ ὅλοι θαύμαζαν 
τὴν ὡραιότητα τῆς 
ψυ χῆς της, ποὺ ἀντα-
νακλοῦσε μία σπάνια 
ὀμορφιὰ καὶ στὸ πρό-
σωπό της.

Αὐτὴ ὅμως τὴν ὀ 
μορφιὰ τὴ ζήλεψε ὁ 
φθονερὸς ἐχθρός, ὁ 
μισάνθρωπος διάβο-
λος, καὶ  ἔστησε παγί-
δα στὴν ἁγνὴ κό ρη. Ὁ 
 Δομετιανός, ὁ εἰδωλο
λάτρης καὶ θηριώ δης 
 ἔπαρχος τῆς Κα λα μά 
τας, καθὼς ἐπέστρε-
φε μιὰ μέρα ἀ πὸ τὸ

κυνήγι του, εἶδε τὴν ὡραιότατη αὐτὴ νε 
αρὴ κόρη, καὶ ἡ ὀμορφιά της ἄναψε μέ
σα του τὸν πόθο νὰ τὴν κάνει  γυναίκα 
του. Προσπάθησε στὴν ἀρχὴ μὲ  μαγικὲς 
τέχνες νὰ τὴν κάμψει. Ὅμως ἡ Ξενία μὲ 
τὴ δύναμη τοῦ Τιμίου  Σταυροῦ ἐξουδε 
τέρωσε κάθε δαιμονικὴ ἐπιρροή.         ➙ 

 3 Μαΐου

Ἡ ἁγία μεγαλομάρτυς Ξενία
ἡ Καλαματιανὴ
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Ὁ ἔπαρχος προσπάθησε ἔπειτα νὰ 
δελεάσει τὴν Ξενία. Τῆς ἔ      ταξε δῶρα, 
πλούτη, τιμὲς καὶ δόξα, ἀκόμα καὶ γάμο 
εὐτυχι  σμένο, ἀρκεῖ νὰ θυσίαζε στὰ εἴδω-
λα. Ἡ ὥρα ἦταν δύσκολη γιὰ μιὰ ἀδύ-
ναμη κόρη. Ὅμως ἡ ἀγάπη στὸ Χριστὸ 
ἔδωσε στὴν Ξενία μοναδικὴ τόλμη, καὶ 
μὲ ὅλη τὴ δύναμη τῆς ψυχῆς της ὁμολό-
γησε ὅτι εἶναι χριστιανὴ καὶ ὅτι ἀρνεῖται 
νὰ θυσιάσει στοὺς ψευτοθεούς. Ἀμέ-
σως ἄρχισαν τὰ μαρτύρια. Ὁ ἔπαρχος 
γεμάτος ὀργὴ διέταξε νὰ τὴ βασανίσουν 
μὲ σκληροὺς ραβδισμούς. Ἔπειτα νὰ 
τὴν κρεμάσουν καὶ μὲ ἀναμμένα δαδιὰ 
νὰ καψαλίσουν τὶς γυμνωμένες σάρκες 
της. Τί φρικτὸ θέαμα! Ἀλλὰ καὶ τί θαλ-
πωρὴ οὐράνια! Ἄγγελος Κυρίου – ἀθέ-
ατος ἀπὸ τοὺς δημίους – δρόσιζε τὴ 
μάρτυρα καὶ τῆς ἁπάλυνε τοὺς πόνους. 
Ὕστερα ἀπὸ αὐτὰ ὁ Δομετιανὸς τιμώ-
ρησε τοὺς δημίους ποὺ δὲν μπόρεσαν 
νὰ πληγώσουν θανάσιμα τὴν Ξενία. 

Σὲ λίγο ἀκολούθησε ἡ φυλάκισή της. 
Ἐκεῖ ἡ Ἁγία δέχθηκε μὲ θεῖο ὅραμα τὴν 
ἐπίσκεψη τοῦ Κυρίου, ποὺ τὴν  ἐνίσχυε 
καὶ θεράπευσε τελείως τὶς πληγές της. Ὁ 
ἔπαρχος τὰ πληροφορήθηκε ὅλα αὐ τὰ 
καὶ μὲ ἐλπίδα ὅτι θὰ πετύχαινε τώρα τὸν 
σκοπό του, κάλεσε καὶ πάλι τὴν Ξενία 
καὶ τὴν καλόπιανε μὲ ὑποσχέσεις καὶ τὴν 
παρότρυνε νὰ θυσιάσει. Ἡ Ξενία προσ
ποιήθηκε ὅτι τὸ ἤθελε αὐτό, ὅταν ὅμως 
ἔφθασε στὸ ἄψυχο  ἄγαλμα, προσευχή-
θηκε μὲ πίστη, καὶ ἀκολούθησε μεγάλος 
σεισμός. Τὸ ἄγαλμα ἔπεσε κάτω μὲ πά-
ταγο καὶ συντρίφθηκε. Πλῆθος κόσμου 
πίστεψε τότε στὸν ἀληθινὸ Θεό. Ὁ Δο-
μετιανὸς ἐξαγριώθηκε τώρα πιὸ πολύ. 
Δὲν πίστευε ὅτι θὰ πάθαινε τέτοια ντρο-
πή. Γι’ αὐτὸ διέταξε ἔξαλλος νὰ δέσουν 
τὴν Ξενία πίσω ἀπὸ ἕνα ἄλογο γιὰ νὰ 
τὴ σύρει πάνω σὲ κακοτράχαλους δρό-
μους. Ὅμως τὸ ἄλογο ζῶο σεβάσθηκε 

τὴ μάρτυρα! Ἀρνήθηκε νὰ  προχωρήσει. 
Καὶ στάθηκε πεισματικὰ ἀκίνητο. Τὸ ὄ     
νομα τοῦ μεγάλου Θεοῦ μεγαλύνθηκε 
καὶ πάλι, γιατὶ πολλοὶ καλόπιστοι εἰδω-
λολάτρες  βλέπον τας κι αὐτὸ τὸ θαῦμα 
πίστεψαν στὸν ἀληθινὸ Θεὸ τῶν χρι-
στιανῶν.

Τώρα ἀπέμενε μιὰ μόνο λύση  ἀπό-
φαση ἀπὸ τὸν ντροπιασμένο  ἔπαρχο: 
«Ἡ Ξενία νὰ τιμωρηθεῖ μὲ θάνατο διὰ ξί
φους. Ἡ καρδιά της νὰ τοῦ δοθεῖ ὡς δῶ
ρο γιὰ νὰ πάρει ἐκδίκηση. Καὶ τὸ νε κρὸ 
σῶμα της οἱ δήμιοι νὰ τὸ κομματιάσουν 
καὶ νὰ τὸ κάψουν». Ὅλα ἔγιναν ὅπως 
τὰ εἶχε διατάξει ὁ αἱμοβόρος τύραννος. 
Ἡ Ξενία λίγο πρὶν σφαγιασθεῖ, εὐχαρί-
στησε τὸν Θεὸ γιὰ τὴ δόξα τοῦ μαρτυρί-
ου ποὺ τῆς ἑτοίμαζε καὶ Τὸν παρακάλε-
σε Αὐτὸς νὰ θεραπεύει διὰ πρεσβειῶν 
της ὅσους θὰ πάσχουν ἀπὸ δαιμονικὲς 
ἐπήρειες καὶ θὰ τὴν ἐπικαλοῦνται.

Ἦταν ἄνοιξη, 3 Μαΐου τοῦ ἔτους 318, 
ὅ ταν ἡ 27χρονη ἁγνὴ παρθένος, ἡ Ξε-
νία – ἀνθισμένη ἀπὸ τὰ ἔνθεα ἄνθη τῶν 
ἀρετῶν καὶ πιὸ εὐωδιαστὴ ἀπὸ ὅλα τὰ 
μύρα τῆς ἀνοίξεως – παρέδωσε τὴν 
ψυχή της στὸ Νυμφίο Χριστό. Τὸ ἄρω-
μά της ἁπλώθηκε ἀμέσως σ’ ὅλη τὴν 
Πελοπόννησο, καὶ πέρα ἀπὸ αὐτήν. 
Πάμπολλα θαύματα καταγράφηκαν, καὶ 
ναοὶ κτίστηκαν στὸ ὄνομά της. Καὶ ἐκεῖ 
ὅπου, κατὰ τὴν Παράδοση, ὑπῆρχε τὸ 
πατρικὸ ἀγρόκτημα τῆς Ἁγίας, κτίστη-
κε παρεκκλήσιό της πίσω ἀπὸ τὶς ἐργα-
τικὲς κατοικίες τῆς Καλαμάτας στὴ δυ-
τικὴ ἔξοδο τῆς πόλεως.

Ἡ ἁγία Ξενία ἡ Μεγαλομάρτυς θεωρεῖ
ται προστάτιδα τῶν ψυχικὰ πασχόντων 
καὶ τῶν καρδιοπαθῶν. Ἂς ἐμπνέει ὅμως 
καὶ τὶς καρδιὲς τῶν νέων νὰ μένουν ἐ 
λεύθερες καὶ ἀδούλωτες ἀπὸ τὰ πάθη 
καὶ νά ’ναι γεμάτες ἀπὸ θεία φλόγα ἀγά-
πης στὸν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό.



Ἑτοιμασία 
γιὰ τὸ μεγάλο ταξίδι

Ὅ ταν πρόκειται νὰ ταξιδέψου-
με γιὰ λίγες ἢ περισσότερες 
μέρες, ἑτοιμαζόμαστε προσ

εκτικὰ καὶ ἤρεμα, ὥστε νὰ μὴ μᾶς λεί-
πει τίποτε κατὰ τὴ στιγμὴ τῆς ἀναχω-
ρήσεώς μας.

Δὲν κάνουμε νευρικές, βεβιασμένες 
κι νήσεις, γιὰ νὰ μὴ διακινδυνεύσουμε 
ἐξ αἰτίας τῆς βιασύνης νὰ λησμονήσου
με νὰ πάρουμε μαζί μας κάτι ἀπολύτως 
ἀπαραίτητο, κάποτε καὶ αὐτὸ τὸ εἰσι-
τήριο τοῦ ταξιδίου μας. Ἔχει συμβεῖ κι 
αὐτὸ σὲ ὁρισμένους. Ἂν ὅμως χρειά-
ζεται καλή, ἤρεμη, προσεκτικὴ καὶ συ-
στηματικὴ προετοιμασία γιὰ ἕνα ταξίδι 
ποὺ θὰ διαρκέσει πέντε ἢ δέκα μέρες, 
ἢ ἕνα ἢ τρεῖς μῆνες, πολὺ περισσότερη 
καὶ πολὺ πιὸ προσεκτικὴ προετοιμα-
σία χρειάζεται γιὰ τὸ πιὸ μεγάλο ταξίδι 
τῆς ζωῆς μας. Γιὰ τὸ ταξίδι γιὰ τὸ ὁποῖο 
δὲν ἐκδίδονται εἰσιτήρια καὶ δὲν ὑπάρ-
χει πρόγραμμα δρομολογίων ἀναχω-
ρήσεων.

Τὸ ταξίδι αὐτὸ θὰ τὸ κάνουμε ὅλοι 
μας, πλούσιοι καὶ φτωχοί, θέλοντας καὶ 
μὴ θέλοντας, ἀλλὰ δὲν γνωρίζουμε τὸ 
πότε. Θὰ ἦταν ἄραγε καλύτερα νὰ τὸ 
γνω ρίζαμε; Ὄχι, μᾶς ἀπαντᾶ ὁ σοφὸς 
καὶ μέγας ἱεράρχης τῆς Ἐκκλησίας μας 
ἅγιος Ἰωάννης ὁ  Χρυσόστομος. «Συμ-
φερόντως» ἀπέκρυψε ὁ Θεὸς τὴν ὥ  ρα 
τοῦ τέλους τοῦ κόσμου, καὶ  φυσικὰ 
καὶ τοῦ τέλους τῆς ζωῆς τοῦ καθενός 
μας, γιὰ νὰ μὴ ραθυμοῦμε καὶ ζοῦμε ἀ   
μέρι μνοι, ἀλλὰ γιὰ νὰ ἀγωνιζόμαστε νὰ 
εἴμαστε πάντοτε ἕτοιμοι (PG 58, 703
704). Ἄν γνωρίζαμε ὅτι εἴχαμε νὰ ζή-
σουμε μπροστά μας πολλὰ ἀκόμη χρό-
νια, θὰ ἔβρισκε τὸν τρόπο ὁ μισάνθρω-
πος καὶ μισόκαλος Σατανᾶς νὰ μᾶς ρί-
ξει στὴν ἀμέλεια καὶ ἀδιαφορία καὶ νὰ 
μᾶς ὑποδουλώσει σὲ ἀδυναμίες καὶ 
πά θη λέγοντας στὴν ψυχή μας: «Ἔχεις 
καιρὸ μπροστά σου, ζῆσε τώρα τὴ ζωή 
σου». Καὶ τελικὰ θὰ μποροῦσε καὶ νὰ 
μᾶς ἀποκόψει ἀπὸ τὸν ἅγιο Θεὸ καὶ τὴν 
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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

Ἐκκλησία Του καὶ νὰ σκληρύνει τὴν ψυχή μας ἐμ 
ποδίζοντας τὴ μετάνοιά μας.

Ἂν πάλι γνωρίζαμε ὅτι σὲ δύο ἢ τρεῖς μέρες θὰ πε-
θαίναμε, θὰ μᾶς κυρίευε ἄγχος καὶ ταραχή, ἀγωνία 
καὶ τρόμος, καὶ ἡ μετάνοιά μας δὲν θὰ ἦταν φυσιο-
λογικὴ καὶ τελεία. Κάτι ποὺ γίνεται διὰ τῆς βίας καὶ 
κατ’ ἀνάγκην, δὲν εἶναι «λογικὸν οὐδὲ ἀρετή», ἔλεγε 
ὁ ἱερὸς Δαμασκηνός (PG 94, 969). Γι’ αὐτὸ μᾶς συμ-
φέρει τὸ ἄγνωστο τῆς ὥρας τῆς ἀναχωρήσεώς μας 
ἀπὸ τὸν παρόντα κόσμο, διότι μᾶς κρατεῖ πάντοτε 
σὲ κατάσταση ἑτοιμότητος.

Αὐτὸ μᾶς συμβουλεύει καὶ ὁ ὅλος ἀγάπη Θεάν   θρω
πος Κύριος λέγοντας: «Γίνεσθε ἕτοιμοι, ὅτι ᾗ ὥ   ρᾳ οὐ 
δοκεῖτε ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἔρχεται»   (Μα  τθ. κδ΄ 
[24] 44). Ἀγωνίζεσθε νὰ εἶσθε  πάντοτε  ἕ    τοιμοι, διό-
τι δὲν γνωρίζετε ποιὰ ὥρα θὰ ἔρθει ὁ Θε   άνθρωπος 
κατὰ τὴ Δευτέρα Παρουσία Του, ὡς ἔν  δοξος Κριτὴς 
τῆς οἰκουμένης, ἀλλὰ καὶ κατὰ τὴν ὥρα τοῦ θανάτου 
γιὰ τὸν καθένα προσωπικῶς.

Ἡ φωνὴ αὐτὴ τοῦ Κυρίου ἀντηχεῖ διὰ μέσου τῶν 
αἰ   ώνων καὶ μᾶς παρακινεῖ νὰ εἴμαστε πάντα ἕτοιμοι 
γιὰ τὸ αἰώνιο μεγάλο ταξίδι. Νὰ μὴ μᾶς βρεῖ ἀνέτοι-
μους ὁ θάνατος. Ἡ Ἐκκλησία μας συχνὰ παρακα-
λεῖ τὸν Κύριο νὰ μᾶς λυτρώσει «ἀπὸ αἰφνιδίου θα-
νάτου».

Χρειάζεται μάλιστα γι’ αὐτὸ συστηματικὴ προε-
τοι μασία. Χρει άζεται συγκεκριμένα τακτικὴ καὶ εἰλι-
κρινὴς Ἐξομολόγηση καὶ μετάνοια γιὰ ὅσα μὴ θεά-
ρεστα σκεφθήκαμε, ποθήσαμε, εἴπαμε καὶ πράξαμε. 
Χρειάζεται καὶ τακτικὴ καὶ εὐλαβικὴ συμμετοχὴ στὸ 
ἱερὸ Μυστήριο τῆς θείας Κοινωνίας μὲ τὴν ἄδεια καὶ 
εὐλογία τοῦ Πνευματικοῦ μας. Ἡ θεία Κοινωνία ὀνο-
μάζεται «ἐφόδιον ζωῆς αἰωνίου». Χρειάζεται ἐπίσης 
ἀπὸ καρδίας συγχώρηση καὶ συμφιλίωση μὲ ὅσους 
τυχὸν ψυχρανθήκαμε. Ἀπαραίτητο συμπλήρωμα 
τῆς καλῆς προετοιμασίας μας εἶναι ἀκόμη τὰ ἔργα 
ἐλεημοσύνης καὶ ἀγάπης, μὲ τὰ ὁποῖα θὰ γεμίσουμε 
τὶς ἀποσκευές μας καὶ θὰ ὁλοκληρώσουμε τὴν προ-
ετοιμασία μας γιὰ τὴ μεγάλη ἀναχώρηση ἀπὸ τὸν 
παρόντα προσωρινὸ κόσμο. Ὅταν κάνουμε ἐμεῖς 
αὐτὸ ποὺ πρέπει, δὲν θὰ μᾶς ἀποδοκιμάσει ὁ ἐλεή-
μων Κύριος, ὁ Ὁποῖος ἔχυσε τὸ Αἷμα Του γιὰ νὰ μᾶς 
ἀνοίξει τὸν Παράδεισο.


