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ΟΡΓΑΝΟ ΟΜΩΝΥΜΟΥ 

ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ

Ὕβρις

Ὅ λοι οἱ ἄνθρωποι κάνουμε λά-
θη. Ἄλλοι μικρά, ἄλλοι μεγά-
λα. Ἄλλοτε μεγαλύτερα, ἄλλο-

τε μικρότερα. Στὰ ἁρμόδια Δικαστήρια 
ἐκδικάζονται ὡς πταίσματα, πλημμε-
λήματα ἢ κακουργήματα.

Εἶναι ὅμως ἕνα λάθος γιὰ τὸ ὁποῖο 
δὲν ὑπάρχει ἀντίστοιχο Δικαστήριο νὰ 
τὸ ἐκδικάσει. Οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες τὸ 
ὀνόμαζαν «ὕβριν».

«Ὕβρις» εἶναι τὸ νὰ ξεπεράσει ὁ ἄν-
θρωπος τὰ ὅριά του καὶ νὰ αὐθαδιά-
σει ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ. Νὰ ὑψώσει τὸ 
ἀνάστημά του καὶ νὰ  παραβιάσει ὄχι 
ἀνθρώπινους νόμους ἀλλὰ τοὺς θεϊ-
κοὺς νόμους. Τότε ἡ θεϊκὴ δικαιοσύνη 
τὸν παραδίδει στὴν «Ἄτην», τὴ  θόλωση 
τοῦ νοῦ, τὴ σύγχυση τῆς  σκέψεως, ὥσ-
τε νὰ πράξει ἀκόμη χειρότερα καὶ ἔτσι 
νὰ ἐπισύρει εἰς βάρος του τὴν «Νέ με -
σιν», τὴ θεϊκὴ τιμωρία ποὺ θὰ ἐπιφέρει 
τελικὰ τὴν «Τίσιν», τὴν καταστροφή.

Αὐτὸ ἀποφάσισε νὰ κάνει ἡ παρού-
σα κυβέρνηση. Ἐπέλεξε νὰ προσχω-
ρήσει στὸ χῶρο τῆς «ὕβρεως». Αὐτὸ 
ποὺ δὲν τόλμησαν ἢ δὲν  πρόφθασαν 
οἱ προηγούμενες κυβερνήσεις, οἱ ὁ   ποῖ-
ες κατερείπωσαν μὲ τοὺς νόμους τους 
τὸν ἱερὸ θεσμὸ τῆς οἰκογένειας, σπεύ-
δει τώρα ἡ σημερινὴ κυβέρνηση νὰ τὸ 
νομοθετήσει: Στὶς 10 τοῦ μηνὸς Ἰουνί-
ου ὁ Ὑπουργὸς τῆς Δικαιοσύνης κατέ-
θεσε σχέδιο νόμου μὲ τὸ ὁποῖο τὸ πε-
ριβόητο, καταλυτικὸ τοῦ γάμου, «σύμ-
φωνο συμβίωσης» ἐπεκτείνεται καὶ θὰ 
ἰσχύει καὶ γιὰ τὰ ὁμόφυλα ζευγάρια, 
γιὰ ἄνδρα μὲ ἄνδρα καὶ γιὰ γυναίκα μὲ 
 γυναίκα.

«Ἀνατροπὴ ὅλων τῶν ἀξιῶν», εἶχε 
κραυγάσει παλαιότερα ὁ Νίτσε. Ἀνα-
τροπή! Νομιμοποιεῖται τὸ ἀφύσικο, ἡ 
ἀνωμαλία, ἡ διαστροφή! Ὕβρις!!

Καὶ ἤδη ἄρχισε νὰ ἐκδηλώνεται ἡ «Ἄ  -
τη», ἡ σύγχυση τῶν φρενῶν. Τρεῖς μό-
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λις μέρες μετὰ τὴν κατάθεση τοῦ νομο-
σχεδίου, στὴν προκλητικὴ «παρέλα-
ση ὑπερηφάνειας» (Pride) τῶν ΛΟΑΤ 
(Λεσβίες, Ὁμοφυλόφιλοι, Ἀμφιφυλόφι-
λοι, Τρανσέξουαλ) στὴν Ἀθήνα, ἡ Πρό-
εδρος τῆς Βουλῆς κ. Ζωὴ Κωνσταντο-
πούλου ὄχι μόνο παραβρέθηκε, ἀλλὰ 
καὶ μίλησε καὶ ἐπή-
νεσε τὴ διαστροφι κὴ 
ἐκδήλωση, καί, στὸ 
 ἀποκορύφωμα τῆς 
συγχύσεως, ζήτησε 
ὥστε κατὰ τὸ ἑπό-
μενο ἔτος ἡ βρω-
με ρὴ  παρέλαση νὰ 
περάσει καί... μέσα 
ἀπὸ τὴ Βουλή!!

Ἂν θελήσει  κανεὶς 
νὰ  ἀναμετρήσει τὸ 
μέγεθος τῆς «ὕβρε-
ως», θὰ  φρίξει. Ὁ 
προφήτης Ἡσαΐας 
(κδ΄ [24] 5-6) τὸ εἶ   χε 
προφητεύσει  αἰ  ῶ-
 νες πρὸ Χριστοῦ: 
Κα τά  ρα θὰ καταφάει τὴ γῆ καὶ «πτωχοὶ 
ἔσονται οἱ ἐνοικοῦντες ἐν τῇ γῇ», διότι 
«παρήλθοσαν τὸν νόμον καὶ ἤλλαξαν 
τὰ προστάγματα, διαθήκην αἰώνιον»· 
ἄλλαξαν αὐτὰ ποὺ ἦταν ἀκατάλυτη ἀ -
λήθεια, νόμος αἰώνιος. Αὐτὰ τώρα κα-
ταπατοῦνται καὶ  περιφρονοῦνται. Πα-
ραπάνω ἀπὸ τὸ νόμο τοῦ Θεοῦ καὶ 
τοὺς ἴδιους τοὺς νόμους τῆς φύσεως, 
σεβαστοὺς ἐπὶ τόσες χιλιετίες ἀπὸ ὅλα 
τὰ ἔθνη καὶ ὅλους τοὺς λαούς, τοπο-
θετοῦνται οἱ βαβελικές, θρασεῖες καὶ 
ὑβριστικὲς ἀποφάσεις τῶν μικρῶν ἀν-
θρώπων, τῶν νάνων τούτης τῆς ἀ  πο-
στατημένης ἐποχῆς.

Κάποια στιγμὴ καὶ τοῦτοι οἱ κυβερ-
νῆτες μας, ὅπως καὶ οἱ προηγούμενοι, 
θὰ σταθοῦν μπροστὰ στὴν Ἱστορία. Τὸ 

βλέμμα της θὰ τοὺς διαπεράσει ἐταστι-
κό. Τότε τὸ σήμερα ὑπερήφανο πρό-
σωπό τους, τὸ θρασύτατα ὑψωμένο 
κεφάλι τους, τὸ γεμάτο αὐθάδεια ὕφος 
τους τί θὰ κάνει; Τί θὰ τραυλίσει ἡ ἀσύ-
στολη γλώσσα τους;

Τὸ πρῶτο βῆμα τῆς προκλητικῆς «ὕ-
   βρεως» ἔγινε. Ὅ  -
μως ἡ φοβερὰ  ὀρ  -
γανωμένη καὶ ἔντε-
χνα  δικτυωμένη  ὁ   -
μάδα τῶν  λεγό -
με νων ΛΟΑΤ δὲν 
θὰ σταματήσει στὸ 
«σύμ φωνο συμβί-
ωσης». Θὰ συνεχί-
σει. Θὰ ἀπαιτήσει 
καὶ ἐνδεχομένως θὰ
ἐπιβάλει τὴ νομοθέ-
τηση καὶ πολιτικοῦ 
γάμου γιὰ τὰ ὁ   μό-
φυλα ζευγάρια, ἀρ -
γότερα δὲ θὰ ἐπιχει-
ρήσει ἐπιβολὴ καὶ 
τοῦ θρησκευτικοῦ.

Τὸ ξέρασμα τῆς κολάσεως θὰ ἐπεκ-
ταθεῖ. Τὸ ἀδίστακτο συνδικάτο τῶν ὑ -
ποδουλωμένων στὸ βδελυρὸ πάθος 
σὰν μανιασμένη κόμπρα ἔχει καταλη-
φθεῖ ἀπὸ λύσσα νὰ ἐκτοξεύσει τὸ θα-
νατηφόρο δηλητήριό του σ᾿ ὅλη τὴ γῆ. 
«Θυμὸς αὐτοῖς κατὰ τὴν ὁμοίωσιν τοῦ 
ὄφεως» (Ψαλμ. νζ΄ [57] 5). Πιέζουν, ἀ  -
πειλοῦν, προκαλοῦν μὲ τὶς «παρελά-
σεις ὑπερηφάνειας» (pride), συκοφαν-
τοῦν καὶ διασύρουν καθέναν ποὺ θὰ 
τολμήσει νὰ ὀνομάσει τὸ πάθος τους 
μὲ τὸ πραγματικό του ὄνομα· ὡς ἀνω-
μαλία καὶ διαστροφὴ τῆς φύσεως.

Ἤδη τὸ βδελυρὸ πάθος σαρώνει ἀπ᾿
ἄκρου σ᾿ ἄκρο τὸν πλανήτη. Στὴν Εὐ-
ρώπη οἱ χῶρες: Ἀγγλία, Γαλλία, Βέλ-
γιο, Ἱσπανία, Πορτογαλία, Ὀλλανδία, 

Κάποια στιγμὴ 
καὶ τοῦτοι οἱ κυβερ νῆτες μας, 
ὅπως καὶ οἱ προηγούμενοι, 

θὰ σταθοῦν μπροστὰ 
στὴν Ἱστορία. Τὸ βλέμμα της 
θὰ τοὺς διαπεράσει ἐταστικό. 
Τότε τὸ σήμερα ὑπερήφανο 

πρόσωπό τους, τὸ θρασύτατα 
ὑψωμένο κεφάλι τους, 

τὸ γεμάτο αὐθάδεια ὕφος τους 
τί θὰ κάνει; Τί θὰ τραυλίσει 
ἡ ἀσύστολη γλώσσα τους;
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Ἰρλανδία, Ἰσλανδία, Νορβηγία, Σουη-
δία, Φινλανδία, Ἐσθονία, Δανία καὶ 
Λουξεμβοῦργο ἔχουν νομοθετήσει τὸν 
γάμο τῶν ὁμοφυλοφίλων. Ἄλλες: Ἑλ-
βετία, Γερμανία, Τσεχία, Οὐγγαρία, 
Κροατία, Αὐστρία, Σλοβενία, τὸ «σύμ-
φωνο συμβίωσης». Εἶναι καὶ 16 ποὺ 
δὲν ἔχουν δεχτεῖ οὔτε τὸ ἕνα οὔτε τὸ 
ἄλλο: Ἰταλία, Σερβία, Ρωσία, Ρουμα-
νία, Βουλγαρία, Οὐκρανία, Σλοβακία, 
Ἀλβανία, ΠΓΔΜ, Μολδαβία, Λευκο-
ρωσία, Πολωνία, Λιθουανία, Λετονία, 
Ἀρμενία, Γεωργία. (Γιώργου Ν. Παπα-
θανασόπουλου, «Ἡ ἅλωση τῆς οἰκο-
γένειας καὶ στὴν Ἑλλάδα», Ἱστολόγιο 
«Ἀκτῖνες», 12 Ἰουνίου 2015).

Ἡ Ἑλλάδα μὲ τὸ νομοθέτημα αὐτὸ γί-
νεται, δυστυχῶς, ἡ πρώτη Ὀρθόδοξη 
χώρα ποὺ βυθίζεται στὸ βόθρο τῆς σο-
δομοποιημένης Εὐρώπης. 

Εἶναι φανερὸ ὅτι δὲν ἔχουμε νὰ κά-
νουμε μὲ ἀνθρώπινη ἁπλῶς ἐπιχείρη-
ση. Ἐδῶ βρισκόμαστε μπροστὰ σὲ φαι-
νόμενο ὑπερφυσικό, σὲ ἔκρηξη τῆς κο-
λάσεως! Ὁ ἴδιος ὁ σατανᾶς ἔχει ἐξαπο-
λύσει μανιώδη ἐπίθεση ἐφ᾿ ὅλου τοῦ 
μετώπου.

Αὐτὸ τὸ πρωτοφανὲς φαινόμενο οἱ 
πιστοὶ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εἶναι 
φανερὸ ὅτι δὲν μποροῦμε νὰ τὸ ἀντιμε-
τωπίσουμε μὲ ἀνθρώπινα ὅπλα. Πρὶν 
ὁ τόπος παραδοθεῖ στὴν «Ἄτην» καὶ 
ἐπέλθει ἡ «Νέμεσις» καὶ ἀκολουθήσει ἡ 
«Τίσις», δηλαδὴ πρὶν ὁ ἐν Τριάδι Θεὸς 
μᾶς ἐγκαταλείψει καὶ καταστραφοῦμε, 
πρέπει νὰ συνέλθουμε.

Ἀπαιτεῖται πρωτίστως προσευχή. 
Προσ ευχὴ νὰ φωτίσει ὁ Θεὸς τοὺς κυ-
βερνῆτες μας νὰ σταματήσουν, νὰ μὴν 
ἁπλώσουν τὸ πόδι τους στὸ χεῖλος τοῦ 
γκρεμοῦ. Μὴν παρασύρουν τὴν Ἑλ-
λάδα στὸ χάος τῆς Σοδομιτικῆς  κολά-
σεως.

–Κύριε Ὑπουργὲ τῆς  Δικαιοσύνης, 
βγάλ τε τοὺς παραμορφωτικοὺς  φακοὺς 
τῶν Σοδομιτῶν ἀπὸ τὰ μάτια σας καὶ 
ρίξτε μιὰ ματιὰ στὸ διάτρητο νομοσχέ-
διό σας. Ἂν κάτι ἄλλο δὲν κατανοήσετε, 
τουλάχιστον δεῖτε τὰ ἄρθρα 9, 10 καὶ 
11. Μιλᾶτε ἐκεῖ γιὰ ἀπόκτηση τέκνου. 
Ἀπόκτηση τέκνου πῶς, κύριε Ὑπουρ-
γέ; Ἀσφαλῶς δὲν τὸ ἀγνοεῖτε. Γνωρί-
ζετε ὅτι οἱ εὐνοούμενοι τοῦ νομοθετή-
ματός σας θὰ πληρώσουν μὲ λίγα σά-
πια εὐρωδολάρια τὰ δυστυχισμένα 
πλάσματα τοῦ Νεπάλ, γιὰ νὰ «ἀπο-
κτήσουν» τέκνα. Μπροστὰ σ᾿ αὐτὸ τὸ 
κραυγαλέο ἔγκλημα γιατί κλείνετε τὰ 
μάτια σας; Τὸ περίφημο Δικαστήριο 
Ἀν θρωπίνων Δικαιωμάτων, τοῦ ὁποί-
ου τὴν καταδικαστικὴ τῆς χώρας μας 
ἀπόφαση ἐπικαλεῖσθε, δὲν τὰ γνωρί-
ζει αὐτά; Αὐτὲς οἱ ταλαίπωρες γυναῖκες 
τοῦ Νεπάλ, ἢ ὅποιας ἄλλης χώρας, δὲν 
ἔχουν ἀνθρώπινα δικαιώματα; Τί εἶναι; 
Δὲν εἶναι ἄνθρωποι;

Ἀπευθύνουμε ἔκκληση πρὸς τὸν κύ-
ριο Πρωθυπουργὸ νὰ μὴν ἐπιτρέψει νὰ 
συντελεσθεῖ τὸ κυοφορούμενο ἔγκλη-
μα. Ἡ κυβέρνησή του, ποὺ ἐπὶ μῆνες 
διαπραγματεύεται μὲ τοὺς εὐρωπαϊ-
κοὺς θεσμοὺς καὶ ἀρνεῖται νὰ παραδο-
θεῖ ἀμαχητὶ στὶς ἐντολές τους γιὰ τὴν 
οἰκονομία, γιατί σπεύδει στὸ ζήτημα 
αὐτό, ποὺ πλήττει καίρια τὴν Παράδο-
σή μας, νὰ ἐφαρμόσει τὶς ἐπιταγὲς τῆς 
Εὐρώπης;

Χρειάζεται ὅμως καὶ κινητοποίηση 
καὶ εἰρηνικὴ ἀντίδραση τοῦ λαοῦ τοῦ 
Θε οῦ. Στὰ δικά του χέρια βρίσκεται ἡ 
ὑπόθεση. Ὁ καθένας ἂς ἀναλάβει πλέ-
ον ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ τὶς εὐθύνες του.
Ὥστε νὰ ὑψωθεῖ τεῖχος  ἀπόρθητο στὴν 
κατὰ τοῦ τόπου μας  καταστροφικὴ ἐ   -
πέλαση.
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1. � μεγάλη εὐθύνη
Ἐξαιρετικὰ κρίσιμο καὶ καθοριστικὸ γιὰ τὴν πί-

στη καὶ τὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας ἦταν τὸ ἔργο τῆς Δ΄ 
Οἰκουμενικῆς Συνόδου, ἡ ὁποία συνῆλθε τὸ 451 
μ.Χ. σ’ ἕνα προάστιο τῆς Κωνσταντινουπόλεως, 
τὴ Χαλκηδόνα, μὲ σκοπὸ νὰ διατυπώσει μὲ ἀκρί-
βεια τὸ Χριστολογικὸ δόγμα, δηλαδὴ τὴν ἀλήθεια 
γιὰ τὸ πρόσωπο τοῦ Θεανθρώπου. Καὶ πράγμα-
τι, μὲ τὴ χάρη καὶ τὸν φωτισμὸ τοῦ Ἁγίου Πνεύμα-
τος οἱ 630 θεοφόροι ἅγιοι Πατέρες ποὺ συνεκρό-
τησαν τὴ Σύνοδο, μᾶς παρέδωσαν τὸ δόγμα τῆς 
Χαλκηδόνος ποὺ ἀποτελεῖ ἔκτοτε ἀπαράβατο ὅρο 
τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως. 

Δικαίως λοιπὸν ἡ Ἐκκλησία ἀφιερώνει τὴν Κυ-
ριακὴ αὐτὴ στὴ μνήμη τους καὶ ὁρίζει ὡς εὐαγ-
γελικὸ ἀνάγνωσμα ἕνα τμῆμα ἀπὸ τὴν «ἐπὶ τοῦ 
ὄρους ὁμιλία» τοῦ Κυρίου, μὲ τὴν ὁποία ἀπευ-
θύνεται στὸν εὐρύτερο κύκλο τῶν μαθητῶν Του 
καὶ λέγει: «Ὑμεῖς ἐστε τὸ φῶς τοῦ κόσμου· οὐ δύ-
ναται πόλις κρυβῆναι ἐπάνω ὄρους κειμένη»· 
ἐσεῖς εἶστε τὸ φῶς τοῦ κόσμου, διότι ἔχετε προο-
ρισμὸ μὲ τὸ φωτεινό σας παράδειγμα νὰ φωτίζε-
τε τοὺς ἀνθρώπους ποὺ βρίσκονται στὸ σκοτάδι 
τῆς ἁμαρτίας καὶ τῆς πλάνης. Μιὰ πόλη ποὺ βρί-
σκεται πάνω σὲ βουνὸ δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ κρυ-
φτεῖ. Ἔτσι καὶ ἡ δική σας ζωὴ θὰ γίνεται ἀντιληπτὴ 
ἀπὸ ὅλους. 

Οἱ ἄνθρωποι δὲν ἀνάβουν τὸ λυχνάρι γιὰ νὰ τὸ 
βάλουν κάτω ἀπ’ τὸν κάδο μὲ τὸν ὁποῖο μετροῦν 
τὸ σιτάρι, ἀλλὰ γιὰ νὰ τὸ τοποθετήσουν πάνω στὸ 
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Μακρίνης,
Δίου ὁσίων
Ἦχος πλ. β΄ -  Ἑωθινὸν Ζ΄

ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ
(Τῶν Ἁγίων Πατέρων

τῆς Δ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου) ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Τίτ. γ΄ 8-15

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ
Ματθ. ε΄ 14-19

Ε
ἶπεν ὁ Κύριος τοῖς ἑαυ-
τοῦ μαθηταῖς· Ὑμεῖς ἐστε 
τὸ φῶς τοῦ κόσμου. οὐ 

δύναται πόλις κρυβῆναι ἐπά-
νω ὄρους κειμένη· οὐδὲ καί-
ουσι λύχνον καὶ τιθέασιν 
αὐτὸν ὑπὸ τὸν μόδιον, ἀλλ᾿ 
ἐπὶ τὴν λυχνίαν, καὶ λάμ-
πει πᾶσι τοῖς ἐν τῇ οἰκίᾳ. 
οὕτω λαμψάτω τὸ φῶς ὑμῶν 
ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, 
ὅπως ἴδωσιν ὑμῶν τὰ καλὰ 
ἔργα καὶ δοξάσωσι τὸν πα-
τέρα ὑμῶν τὸν ἐν τοῖς οὐρα-
νοῖς. Μὴ νομίσητε ὅτι ἦλθον 
καταλῦσαι τὸν νόμον ἢ τοὺς 
προφήτας· οὐκ ἦλθον κα-
ταλῦσαι, ἀλλὰ πληρῶσαι. 
ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν, ἕως ἂν 
παρέλθῃ ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ, 
ἰῶτα ἓν ἢ μία κεραία οὐ μὴ 
παρέλθῃ ἀπὸ τοῦ νόμου ἕως 
ἂν πάντα γένηται. ὃς ἐὰν οὖν 
λύσῃ μίαν τῶν ἐντολῶν τού-
των τῶν ἐλαχίστων καὶ διδάξῃ 
οὕτω τοὺς ἀνθρώπους, ἐλά-
χιστος κληθήσεται ἐν τῇ βα-
σιλείᾳ τῶν οὐρανῶν· ὃς δ᾿ ἂν 
ποιήσῃ καὶ διδάξῃ, οὗτος μέ-
γας κληθήσεται ἐν τῇ βασι-
λείᾳ τῶν οὐρανῶν. 
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λυχνοστάτη, ὥστε νὰ φωτίζει ὅλους ὅσους 
εἶναι μέσα στὸ σπίτι.  

Ἔτσι, σὰν λυχνάρι σωστὰ τοποθετημένο, 
ἂς λάμψει τὸ φῶς τῆς ἀρετῆς σας μπροστὰ 
στοὺς ἀνθρώπους· γιὰ νὰ δοῦν τὰ καλά 
σας ἔργα καὶ νὰ δοξάσουν τὸν ἐπουράνιο 
Πατέρα σας. 

Ὁ κόσμος γύρω μας ζεῖ μέσα στὸ σκοτά-
δι. Οἱ ἀθεϊστικὲς ἀντιλήψεις καὶ οἱ αἱρετικὲς 
δο ξασίες, ἡ διαφθορὰ καὶ ἡ  ἀνηθικότητα, 
οἱ ἀδικίες καὶ τὰ ἐγκλήματα βυθίζουν τὸν 
ἄνθρωπο στὴν ἀπελπισία καὶ στὴν ἀ  πό-
γνωση. Μέσα σ’ αὐτὸ τὸ πυκνὸ   σκοτάδι, 
ὁ πιστὸς χριστιανὸς καλεῖται νὰ  γίνει φά-
ρος φωτεινὸς ποὺ θὰ δείχνει στοὺς ἀνθρώ-
πους τὴν ἀσφαλὴ πορεία γιὰ τὴ σωτη-
ρία τους.  Ἄλλωστε δὲν μπορεῖ νὰ γίνει καὶ 
 διαφο ρετικά. Ὅποιος εἶναι ἑνωμένος μὲ τὴν 
πηγὴ τοῦ φωτός, τὸν Κύριο Ἰησοῦ Χριστό, 
γί νεται ὅλος φῶς καὶ φωτίζει καὶ τοὺς γύρω 
του.

Αὐτὴ ὅμως ἡ δωρεὰ τοῦ Θεοῦ πρὸς τοὺς 
χριστιανοὺς συνεπάγεται καὶ  τεράστια εὐ -
θύνη. Ἀπαιτεῖ συνέπεια ἔργων καὶ λόγων. 
Ἀκρίβεια βίου καὶ πολιτείας. Ὁ σωστὸς χρι-
στιανὸς δὲν μπορεῖ νὰ ἔχει διπλὴ ζωή. Δὲν 
μπορεῖ νὰ εἶναι ἄλλος στὸ σπίτι, ἄλλος 
στὴν ἐργασία κι ἄλλος στὴν ἐκκλησία. Ζεῖ 
παντοῦ καὶ πάντοτε μέσα στὸ φῶς τοῦ Χρι-
στοῦ. Ἡ ζωή του εἶναι «πόλις ἐπάνω ὄρους 
κειμένη», καὶ γι’ αὐτὸ προσ έχει νὰ μὴ σκαν-
δαλίζει. Πολλοὶ ἄνθρωποι προσβλέπουν 
σ’ αὐτὸν μὲ ἐλπίδα καὶ ἐμπιστοσύνη. Ἀλί-
μονο, ἂν ἀντὶ νὰ τοὺς καθοδηγήσει στὸ 
φῶς, τοὺς ὁδηγήσει στὸ σκοτάδι! 

Αὐτὸ δὲν συνέβη μὲ τὸν πατριάρχη Ἀλε-
ξανδρείας Διόσκορο καὶ τὸν Εὐτυχή, ποὺ 
ἦταν ἱερέας στὴν Κωνσταντινούπολη; Ἀ -
πομακρύνθηκαν ἀπὸ τὸ φῶς τῆς ἀλήθειας 
καὶ παρέσυραν πολλοὺς στὴν αἵρεση τοῦ 
Μονοφυσιτισμοῦ. Γι’ αὐτὸ καὶ ἡ Δ΄ Οἰκου-
μενικὴ Σύνοδος τοὺς κατεδίκασε. Κανεὶς 
δὲν ἔχει δικαίωμα νὰ μεταβάλει στὸ ἐλάχι-
στο τὴν αἰώνια διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ. Τὸ 
εἶπε ὁ Κύριος στὴ συνέχεια τῆς «ἐπὶ τοῦ 
ὄρους ὁμιλίας»:   

2. �ωρὶς τὴν ἐλάχιστη
παρέκκλιση

–Μὴ νομίσετε ὅτι ἦλθα γιὰ νὰ καταργήσω 
καὶ ν’ ἀ κυ    ρώ σω τὸ νόμο τοῦ Μωυσῆ ἢ τὴ 
διδα σκα λία τῶν προφητῶν. Δὲν ἦλθα νὰ 
τὰ καταργήσω αὐ τά, ἀλλὰ νὰ τὰ συμπλη-
ρώσω καὶ νὰ σᾶς τὰ παραδώ σω τέλεια. 

Διότι ἀληθινὰ σᾶς λέω καὶ σᾶς διαβεβαι-
ώνω ὅτι, ὅσο παραμένουν καὶ δὲν κατα-
στρέφονται ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ, οὔτε ἕνα 
γιῶτα ἢ ἕνα κόμμα, οὔτε δηλαδὴ ἡ πιὸ 
μικρὴ ἀπὸ τὶς ἐντολὲς δὲν θὰ παραπέσει 
ἀπὸ τὸ Νόμο καὶ δὲν θὰ χάσει τὸ κύρος 
της, μέχρι νὰ ἐπαληθευθοῦν καὶ νὰ ἐκπλη-
ρωθοῦν ὅλα ὅσα διδάσκει ὁ Νόμος.   

Κι ὁποιοσδήποτε παραβεῖ ἔστω καὶ μία 
ἀπὸ τὶς ἐντολές μου αὐτὲς ποὺ φαίνονται 
πολὺ μικρές, καὶ διδάξει καὶ τοὺς ἀνθρώ-
πους νὰ τὶς θεωροῦν μικρὲς κι ἀσήμαντες, 
θὰ κηρυχθεῖ ἐλάχιστος καὶ τελευταῖος στὴ 
Βασιλεία τῶν οὐρανῶν. Ἐκεῖνος ὅμως ποὺ 
θὰ ἐφαρ μόσει ὅλες ἀνεξαιρέτως τὶς ἐντολὲς 
καὶ θὰ διδάξει καὶ τοὺς ἄλλους νὰ τὶς τη-
ροῦν, αὐτὸς θὰ ἀνακηρυχθεῖ μεγάλος στὴ 
Βασιλεία τῶν οὐρανῶν. 

Γι’ αὐτὸ ἀναδείχθηκαν μεγάλοι καὶ οἱ ἅ γιοι 
630 θεοφόροι Πατέρες τῆς Δ΄ Οἰκουμενικῆς 
Συνόδου. Διότι μὲ τὴ θερμὴ πίστη καὶ τὴν 
ἀπόλυτη ἀφοσίωσή τους στὸ πρόσωπο 
τοῦ Χριστοῦ καὶ τὴν Ἐκκλησία ἀξιώθηκαν 
νὰ ὀρθοτομήσουν «τὸν λόγον τῆς ἀληθεί-
ας», χωρὶς νὰ παρεκκλίνουν οὔτε στὸ ἐλά-
χιστο ἀπὸ τὸ ἱερὸ Εὐαγγέλιο καὶ τὴ διδα-
σκαλία τῶν ἁγίων Ἀποστόλων καὶ Πατέρων 
τῆς Ἐκκλησίας. Ἔλαμψαν μέσα στὸν κό-
σμο ὡς «φωστῆρες ὑπέρλαμπροι τῆς ἀλη-
θείας Χριστοῦ» (Κάθισμα Ὄρθρου ἁγίων 
Πατέρων) καὶ καλοῦν κι ἐμᾶς νὰ βαδίσουμε 
στὰ ἴχνη τους· ἀπέναντι στὶς καταιγιστικὲς 
προκλήσεις τοῦ πανθρησκειακοῦ Οἰκουμε-
νισμοῦ καὶ τῶν ποικιλωνύμων αἱρέσεων νὰ 
μείνουμε πιστοὶ στὸ Ὀρθόδοξο δόγμα καὶ 
ἦθος, χωρὶς συμβιβασμοὺς καὶ ὑποχωρή-
σεις, γιὰ νὰ μεταδίδουμε γύρω μας τὸ φῶς 
τῆς ἀληθινῆς πίστεως καὶ ζωῆς.



Σ τὸν ἐπίλογο τῆς «ἐπὶ τοῦ ὄ -
ρους ὁμιλίας» Του ὁ θεῖος Δι-
δάσκαλος, ὁ Κύριός μας, μᾶς 

λέγει πὼς θὰ ἀναγνωρίσει ὡς δικούς 
Του ὄχι ὅσους ἀκοῦν τὴ διδασκαλία 
Του, ἀλλὰ ὅσους ἀγωνίζονται νὰ τὴν 
ἐφαρμόσουν. Καὶ μά   λιστα τοὺς χαρα-
κτηρίζει φρόνιμους καὶ συνετούς.

Γιὰ νὰ τονίσει τὴ σύνεσή τους, δίνει 
καὶ εἰκόνα σχετική. Λέγει: Ὅσοι ἐφαρ-
μόζουν τοὺς λόγους μου,  μοιάζουν μὲ 
ἄνθρωπο «ὅστις  ᾠκοδόμησε τὴν οἰκί-
αν αὐτοῦ ἐπὶ τὴν πέτραν». Κι ὅταν ἦλ-
  θαν οἱ βροχές, οἱ πλημμύρες, οἱ ἄνε-
μοι, τὸ σπίτι δὲν γκρεμίσθηκε, ἀλ λὰ ἔ  -
μεινε ἀ  νέπαφο, σταθερό, διότι ἦ    ταν 
κτισμένο πά νω στὴν πέτρα.

Ἀντίθετα, συνεχίζει ὁ Κύριος, ὅποιος 
δὲν ἐφαρμόζει τοὺς λόγους μου μοιά-
ζει μὲ ἄνθρωπο ἀσύνετο, «ὅστις ᾠκο-
δόμησε τὴν οἰκίαν αὐτοῦ ἐπὶ τὴν ἄμ -
μον». Καὶ κατέβηκε ἡ βροχή, καὶ ἦλ-
θαν τὰ ποτάμια καὶ φύσηξαν οἱ  ἄνεμοι 
καὶ χτύπησαν τὴν οἰκία ἐκείνη, κι ἔπε-
σε. «Καὶ ἦν ἡ πτῶσις αὐτῆς  μεγάλη» 
(Ματθ. ζ΄ 24-27).

Ζωντανὴ καὶ παραστατικὴ ἡ  εἰκόνα. 
Οἱ λέξεις κρύβουν νοήματα βαθιά. 
Ἀ   ξιο θαύμαστος ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος, 
ὄχι μόνο ἐπειδὴ χτίζει οἰκία, ἀλλὰ διό-
τι τὴ χτίζει πάνω στὴν πέτρα, σὲ στα-
θερὸ καὶ γερὸ θεμέλιο. 

Κι ὅταν ἡ βροχὴ χτυ πᾶ ἀπὸ ψηλὰ 
τὸ σπίτι, τὰ ποτάμια ἀπὸ τὸ νερὸ τῆς 
βρο χῆς ἀπειλοῦν τὴ βάση του, καὶ οἱ 
ἄ   νεμοι φυσομανοῦν γύρω-γύρω ἀπὸ 
τὸ σπίτι, αὐτὸ μένει σταθερό, ἄσειστο, 
για τὶ ἔχει γερὰ θεμέλια, εἶ ναι στηριγμέ-
νο ἐπάνω στὴν πέτρα.

Οἰκία εἶναι ὁλόκληρη ἡ ζωή μας, οἱ 
πόθοι, τὰ ὄνειρά μας ποὺ προσπαθοῦ-
με καθημερινὰ νὰ χτίσουμε.

Ἡ βροχή, τὸ ποτάμι, οἱ ἄνεμοι εἶναι 
οἱ μικρὲς ἢ μεγάλες ἀνθρώπινες συμ-
φορές, οἱ ποικίλες δοκιμασίες, οἱ ἀδι -
κί ες, οἱ συκοφαντίες, οἱ ἐπιβουλές, ὁ 
θά να τος, οἱ πειρασμοὶ τοῦ Πονηροῦ, 
τὸ πνεῦμα τοῦ κόσμου, οἱ ἐπιθυμίες 
τῆς σάρκας. Ποιὰ ὅμως εἶναι ἡ  πέτρα 
πάνω στὴν ὁποία θὰ πρέπει νὰ  θεμε -
λιώσουμε τὴ ζωή μας;

Ἡ πέτρα εἶναι ὁ Χριστός, ἡ ζωή Του 

Ἔχουμε θεμέλια;Ἔχουμε θεμέλια;
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καὶ ἡ διδασκαλία Του. Τὸ τονίζει χαρακτηρι-
στικὰ ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος: «Πέτρα ὀνομά-
ζει ὁ Χριστὸς τὴν ἀσφάλεια τῆς διδασκαλί-
ας Του. Διότι οἱ ἐντολές Του εἶναι ἰσχυρότε-
ρες καὶ ἀπὸ τὴν πέτρα καὶ μᾶς κάνουν ἀνθε-
κτικοὺς σὲ ὅλες τὶς τρικυμίες καὶ τοὺς κυμα-
τισμοὺς τῆς ζωῆς. Ὅποιος κρατάει σταθερὰ 
καὶ ἐφαρμόζει μὲ συνέπεια τοὺς λόγους 
τοῦ Κυρίου, ὑπερνικάει ὄχι μόνο τὰ ἐμπό-
δια τῶν ἀνθρώπων, ἀλλὰ κατατροπώνει καὶ 
αὐτοὺς τοὺς δαίμονες».

Ὅλα τὰ ἄλλα εἶναι ἄμμος. Ἡ ἄμμος παρα-
σύρεται εὔκολα, δὲν ἔχει καμιὰ  σταθερότητα 
καὶ εὔκολα σκορπάει. Ἔτσι εἶναι τὸ χρῆμα, ἡ 
δόξα, οἱ διάφορες ἰδεολογίες, οἱ γήινες ἀπο-
λαύσεις στὶς ὁποῖες στηρίζουν  πολλοὶ ἐπά-
νω τους τὴ ζωή τους, τὴν  εὐτυχία τους, τὸ
 μέλλον καὶ τὴν πρόοδό τους. Καὶ ὅταν ἔρχον-
ται οἱ διάφορες  δυσκολίες,  ἀποδεικνύονται 
σαθρὰ αὐτὰ τὰ θεμέλια καὶ εὔκολα γκρεμί-
ζονται τὰ οἰκοδομήματά τους. Τότε αἰσθά-
νονται ἐγκαταλελειμμένοι,  προδομένοι, ἀ-
πογοητευ μένοι.

Ἂς ἀναλογισθοῦμε λοιπόν: Ποῦ θεμελιώ-
νουμε τὴ ζωή μας, τὴν πίστη μας; Ποῦ στη-
ρίζεται τὸ οἰκοδόμημα τῆς ψυχῆς μας; ὁ 
πνευματικός μας ἀγώνας, ἡ καθημερινό-
τητά μας; Σὲ ποιὸ θεμέλιο στηρίζουμε τὴν 
εὐτυχία μας, τὸ μέλλον τῶν παιδιῶν μας;

Ἡ κρίση τῆς ἐποχῆς μας ἀποδεικνύει πὼς 
ὅσοι θεμελίωσαν τὴ ζωὴ καὶ τὰ σχέδιά τους 
στὴν ἄμμο προδόθηκαν, καὶ οἱ ἐλπίδες τους 
διαψεύσθηκαν. Στέκονται ὄρθιοι μόνο ὅσοι 
μὲ πίστη στηρίζονται στὸ Χριστό, τὸν ἀσά-
λευτο Βράχο. Τὸ ἀσάλευτο θεμέλιο εἶναι ὁ 
Χριστός, οἱ λόγοι Του, ἡ ἀλήθειά Του.

Ἡ ἀντοχὴ ἑνὸς σπιτιοῦ βρίσκεται στὰ θε-
μέλιά του, λένε οἱ εἰδικοί, ἡ ἀξία τῆς ζωῆς 
μας φαίνεται ἀπὸ τὰ θεμέλια στὰ ὁποῖα στη-
ριζόμαστε. Ἂν εἶναι ὁ Χριστός, τίποτε νὰ μὴ 
φοβόμαστε. Ἔχουμε σταθερό, γερό, ἀσφα-
λές, αἰώνιο θεμέλιο!

Ἔκδοση δεύτερηἜκδοση δεύτερη

Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ

Νικολάου Π. Βασιλειάδη

Ἡ ψυχὴ τῶν  Ὀρθοδόξων 
εἶ  ναι ἄρρηκτα  δεμένη μὲ τὴ 
Θε οτόκο, τὴν  Παντάνασσα, 
τὴν Πλατυτέρα τῶν οὐρανῶν. 
Αὐ τὴ τὴν παναγία μορ  φὴ 
 προβάλλει τὸ νέο μας βιβλίο 
 τονίζοντας τὴ δύ ναμη τῶν 
πρεσβειῶν της στὸ  θρόνο 
τῆς  Χάριτος, τὴν  εὐ  λογία καὶ 
τὴν  ἀκαταμάχητη  βοήθεια 
ποὺ παίρνουμε κάθε φορὰ 
ποὺ  ἀπευθυνόμαστε σ’ Αὐ-
τήν. Στὶς σελίδες τοῦ βιβλίου 
γίνεται λόγος καὶ γιὰ τὶς πλά-
νες τοῦ Παπισμοῦ καὶ τῶν 
Προ τε  σταντῶν σχετικὰ μὲ 
τὸ πρόσωπο τῆς Ὑπεραγίας 
Θε οτόκου.

Σελίδες 61. Τιμᾶται 2 €.



«Ὅτε δυνατὸς εἶ ἐν ἔργοις, τὴν νεότητά σου ταῖς 
ἁμαρτίαις προσαναλίσκεις. Ὅτε ἀποκάμῃ τὰ ὄργα-
να, τότε προσάγεις αὐτὰ τῷ Θεῷ, ὅτε εἰς οὐδὲν αὐτοῖς 
ἔστι χρήσασθαι, ἀλλ’ ἀνάγκη κεῖ σθαι διὰ τὸν ἐκ τοῦ 
χρόνου μαρασμὸν παραλυθέντος τοῦ τόνου. Ἡ ἐν γήρᾳ 
σωφροσύνη οὐ σωφροσύνη, ἀλλ’ ἀκολασίας ἀδυναμία. 
Νε κρὸς οὐ στεφανοῦται· οὐδεὶς δίκαιος δι’ ἀδυναμίαν κα-
κοῦ. Ἕως ἔστι σοι δύ ναμις, λόγῳ κράτει τῆς ἁμαρτίας. Τοῦτο γάρ ἐστιν 
ἀρετή· ἔκκλισις ἀπὸ κακοῦ, καὶ ποίησις ἀγαθοῦ. Ἡ δὲ ἀργία τῆς πονηρίας 
οὔτε ἐπαίνων αὐτὴ καθ’ ἑαυτήν, οὔτε κολάσεων ἀξιοῦται. Ἐὰν δι’ ἡλικίαν 
παύσῃ τῆς ἁμαρτίας, τῆς ἀσθενείας ἡ χάρις. Ἐπαινοῦμεν δὲ τοὺς κατὰ προ-
αίρεσιν ἀγαθούς, οὐ τοὺς ἀπό τινος ἀνάγκης ἐξειργομένους».

(Ὁμιλία προτρεπτικὴ εἰς τὸ ἅγιον Βάπτισμα, ΕΠΕ 6, 266)

Ὅταν ἔχεις ἀκμαῖες τὶς δυνάμεις σου γιὰ δουλειά, τὰ νιάτα σου τὰ ξοδεύεις 
στὶς ἁμαρτίες. Ὅταν τὰ μέλη τοῦ σώματός σου κουρασθοῦν, τότε τὰ προσφέ-
ρεις στὸ Θεό, τότε ποὺ δὲν μποροῦν σὲ τίποτε νὰ χρησιμοποιηθοῦν, ἀλλὰ ἀπὸ 
ἀνάγκη ἀτονοῦν, διότι παρέλυσαν οἱ δυνάμεις τους λόγῳ μαρασμοῦ τῆς ἡλι-
κίας. Ἡ σωφροσύνη τῶν γηρατειῶν δὲν λογίζεται σωφροσύνη, ἀλλ’ ἀδυναμία 
τοῦ ἀνθρώπου νὰ ἁμαρτάνει. Ὁ νεκρὸς δὲν στεφανώνεται. Κανένας δὲν θεω-
ρεῖται δίκαιος, ἂν ἀπὸ ἀδυναμία δὲν πράττει τὸ κακό. Ὅσο οἱ δυνάμεις σου δια-
τηροῦνται ἀκμαῖες, νὰ νικᾶς τὴν ἁμαρτία μὲ τὴν αὐτοκυριαρχία στὸν ἑαυτό σου. 
Αὐτὸ ἀκριβῶς εἶναι ἡ ἀρετή: τὸ νὰ ἀπομακρύνεσαι ἀπὸ τὸ κακὸ καὶ νὰ πράττεις 
τὸ καλό. Ἡ ἀδυναμία διαπράξεως τῆς ἁμαρτίας αὐτὴ καθαυτὴ δὲν εἶναι ἄξια οὔτε 
γιὰ ἐπαίνους οὔτε γιὰ τιμωρίες. Ἐὰν λόγῳ προχωρημένης ἡλικίας σταματήσεις νὰ 
ἁμαρτάνεις, τὰ εὔσημα ἀνήκουν στὴν ἀδυναμία τῆς φύσεώς σου λόγῳ ἡλικίας. 
Ἐμεῖς ἐπαινοῦμε αὐτοὺς ποὺ εἶναι ἀγαθοὶ ἀπὸ τὴν προαίρεσή τους καὶ ὄχι αὐτοὺς 
ποὺ ἐξ ἀνάγκης ἐμποδίζονται νὰ ἁμαρτήσουν.

Ἑρμηνευτικὴ ἀπόδοση

ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
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1. �ὲ τὴν εὐλογία τοῦ Θεοῦ
Εἶχε ἔρθει ἤδη τὸ ἀπόγευμα, καὶ ὁ Κύρι-

ος Ἰη σοῦς ἀπὸ τὸ πρωὶ δὲν εἶχε σταματήσει 
καθόλου νὰ εὐεργετεῖ τὰ πλήθη τῶν ἀνθρώ-
πων ποὺ Τὸν πλησίαζαν, θεραπεύοντας τὶς
ἀ  σθένειές τους καὶ διδάσκοντας τὶς θεῖες ἀ  -
λή  θειες. 

Ἐπιτέλους, κάποια στιγμὴ γύρισαν οἱ μα-
θητὲς καὶ Τοῦ εἶπαν: 

–Εἶναι ἔρημος ὁ τόπος καὶ «ἡ ὥρα ἤδη πα-
ρῆλ θε». Δῶσε ἐντολὴ νὰ φύγουν, γιὰ νὰ πᾶ νε 
στὰ χωριά τους καὶ νὰ ἀγο ρά σουν τρο φὲς νὰ 
φᾶνε. 

–Δὲν εἶναι ἀνάγκη νὰ φύγουν καὶ νὰ ἀγορά-
σουν τρόφιμα, ἀποκρίθηκε ὁ Κύριος. Δῶστε 
τους ἐσεῖς νὰ φᾶνε. 

–Ἀδύνατον! Δὲν ἔχουμε μαζί μας τίποτε ἄλ-
λο παρὰ μόνο «πέντε ἄρτους καὶ δύο ἰχθύας». 

–Φέρτε τά μου ἐδῶ, εἶπε ὁ Κύριος καὶ ζή-
τησε ἀπὸ τὰ πλήθη τοῦ λαοῦ νὰ ξαπλώσουν 
στὰ χορτάρια. Τότε πῆρε τοὺς πέντε ἄρτους 
καὶ τὰ δύο ψάρια, σήκωσε τὰ μάτια Του στὸν 
οὐρανὸ κι εὐχαρίστησε τὸν Πατέρα Του. Καὶ 
μὲ τὴν εὐλογία αὐτὴ τὰ ψωμιὰ καὶ τὰ ψάρια 
αὔξαναν, καὶ ὁ Κύριος τὰ ἔδωσε στοὺς μα-
θητὲς καὶ οἱ μα θητὲς στὰ πλήθη τοῦ λαοῦ. 

Δὲν εἶναι τυχαῖο ὅτι ὁ Κύριος, πρὶν προσ-
φέρει τὴν τροφή, τὴν εὐλόγησε ἐπικαλούμε-
νος τὸν οὐράνιο Πατέρα Του. Μὲ τὸν τρόπο 

t   ῷ καιρῷ ἐκείνῳ, εἶδεν ὁ ᾿Ιη-
σοῦς πολὺν ὄχλον, καὶ ἐ-
σπλαγχνίσθη ἐπ᾿ αὐτοῖς καὶ 

ἐθεράπευσε τοὺς ἀρρώστους 
αὐ τῶν. ὀψίας δὲ γενομένης 
προσῆλθον αὐτῷ οἱ  μαθηταὶ 
αὐτοῦ λέγοντες· ἔρημός ἐστιν
ὁ τόπος καὶ ἡ ὥρα ἤδη παρῆλ-
θεν· ἀπό λυσον τοὺς ὄχλους, 
ἵνα ἀπελθόντες εἰς τὰς κώμας 
ἀγοράσωσιν ἑαυτοῖς βρώμα-
τα. ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· 
οὐ χρείαν ἔχουσιν ἀπελθεῖν· 
δότε αὐτοῖς ὑμεῖς φαγεῖν. οἱ δὲ 
λέγουσιν αὐτῷ· οὐκ ἔχομεν
ὧδε εἰ μὴ πέντε ἄρτους καὶ δύο 
ἰχθύας. ὁ δὲ εἶπε· φέρετέ μοι 
αὐτοὺς ὧδε. καὶ κελεύσας τοὺς 
ὄχλους ἀνακλιθῆναι ἐπὶ τοὺς 
χόρτους, λαβὼν τοὺς πέντε 
ἄρτους καὶ τοὺς δύο ἰχθύας, 
ἀναβλέψας εἰς τὸν οὐρανὸν 
εὐλόγησε, καὶ κλάσας  ἔδωκε 
τοῖς μαθηταῖς τοὺς ἄρτους, 
οἱ δὲ μαθηταὶ τοῖς ὄχλοις. καὶ 
ἔφαγον πάντες καὶ ἐχορτάσθη-
σαν, καὶ ἦραν τὸ  περισσεῦον 
τῶν κλασμάτων δώδεκα κοφί-
νους πλήρεις. οἱ δὲ  ἐσθίον τες 
ἦσαν ἄνδρες ὡσεὶ πεντακισχί-
λιοι χωρὶς γυναικῶν καὶ παι-
δίων. Καὶ εὐθέως ἠνάγκασεν 
ὁ ᾿ Ιησοῦς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ 
ἐμβῆναι εἰς τὸ πλοῖ ον καὶ προ-
άγειν αὐτὸν εἰς τὸ πέραν, ἕως 
οὗ ἀπολύσῃ τοὺς ὄχλους.

Παρασκευῆς ὁσιομάρτυρος,
Ἑρμολάου ἱερομάρτυρος
Ἦχος βαρύς -  Ἑωθινὸν Η΄

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Τῆς Ἁγίας: Γαλ. γ΄ 23 - δ΄ 5

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ
Τῆς Κυριακῆς: Ματθ. ιδ΄ 14-22

ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΙΟΥΛΙΟΥ
(Η΄ Ματθαίου)
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αὐτὸ διδάσκει κι ἐμᾶς νὰ εὐχαριστοῦμε 
τὸν ἅγιο Θεὸ καὶ νὰ  ζητοῦμε γιὰ ὅλα 
τὴν εὐλογία Του. Ἀκόμη καὶ τὸ φαγη-
τό, πράξη καθημερινὴ ποὺ ἀ   φο ρᾶ στὴν 
ὑλική μας ὑπόσταση, λαμβάνει ἄλ λη 
ἀξία καὶ νόημα, ὅταν πραγ ματοποι εῖται 
μὲ τὴν εὐλογία τοῦ Θε οῦ. Γι’ αὐτὸ καὶ 
ἡ ἁγία μας  Ἐκκλησία ἔχει ὁρίσει εἰδικὴ 
προσευχὴ πρὶν καὶ μετὰ τὸ γεῦμα ἢ τὸ 
δεῖπνο. Αὐτὴ ἡ  προσευχὴ δὲν πρέ πει 
νὰ θεωρεῖται τυπικὸ καθῆ κον καὶ νὰ τε-
λεῖται  μηχανικὰ ἢ ἀπὸ συνήθεια. Εἶναι 
μία εὐκαιρία μέσα στὴν ἡμέρα νὰ προσ-
φέρουμε εὐχαριστία στὸ Θεό! Εἶναι ὑπό-
μνηση ὅτι ὁ Κύριος εἶναι μαζί μας. Εἶναι 
ἐγγύηση ὅτι ἐνδιαφέρεται καὶ γιὰ τὶς ὑλι-
κές μας ἀνάγκες καὶ μᾶς παρέχει ὅ,τι 
χρειαζόμαστε καὶ μάλιστα «ὑπερεκπε-
ρισσοῦ», πολὺ περισσότερο ἀπὸ αὐτὸ 
ποὺ ζητοῦμε ἢ φανταζόμαστε (Ἐφεσ. γ΄ 
20). 

Δὲν εἶναι ὅμως μόνο ἡ ὥρα τοῦ φα-
γητοῦ εὐκαιρία γιὰ νὰ προσφέρουμε εὐ-
χαριστία στὸν ἅγιο Θεό. Κάθε ὥρα εἶ ναι 
κατάλληλη γιὰ νὰ Τὸν  εὐχαριστοῦμε γιὰ 
τὶς ἀμέτρητες  εὐεργεσίες Του.

Ἰδιαιτέρως τὸ ἱερὸ Μυστήριο τῆς θεί-

ας Εὐ χαριστίας, τὸ ὁποῖο τελεῖ ἡ ἁγία 
μας Ἐκ κλησία σύμφωνα μὲ τὴν ἐντολὴ 
τοῦ ἴδιου τοῦ Κυρίου, ἀποτελεῖ τὸν πλέ-
ον θεάρεστο τρόπο γιὰ νὰ ἀναφέρουμε 
τὴν εὐχαριστία μας στὸ Θεὸ Πατέρα, ὁ 
Ὁποῖος ἐν ὀνόματι τῆς Θυσίας τοῦ Υἱοῦ 
Του μᾶς πλουτίζει μὲ τὶς ἀνεξάντλητες 
θεῖες δωρεές Του.

Καὶ σήμερα ποὺ τελοῦμε τὴ θεία Λει-
τουργία, καθὼς μάλιστα ἑορτάζει ἡ 
παν ένδοξος ὁσιομάρτυς Παρασκευὴ ἡ 
Ἀθληφόρος, δοξάζουμε κι εὐχαριστοῦ-
με τὸν ἅγιο Θεό, διότι καρπὸς τῆς Θυσί-
ας τοῦ Κυρίου εἶναι κι ἡ μαρτυρικὴ ζωὴ 
τῆς ἁγίας Παρασκευῆς, ἡ ὁποία ἔλαβε 
τὴ χάρη τῶν ἰαμάτων καὶ μᾶς μεταδίδει 
πλούσιες τὶς δωρεὲς τοῦ Θεοῦ.

 
2. �ὸ θαῦμα συνεχίζεται...

Ὁ πλοῦτος καὶ ἡ ἀφθονία τῶν δωρε-
ῶν τοῦ Θεοῦ φανερώθηκε καὶ στὴ συν-
έχεια τῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς. Δι-
ότι οἱ μὲν ἄνθρωποι πρόσφεραν μόνο 
πέντε ἄρτους καὶ δύο ψάρια. Ὁ Κύρι-
ος ὅμως ποὺ τὰ εὐλόγησε, τὰ πολλα-
πλασίασε ὥστε μὲ τρόπο θαυμαστὸ «ἔ -
  φαγον πάντες καὶ  ἐχορτάσθησαν»! Ἔ -
φαγαν ὅλοι καὶ χόρτασαν, καὶ  μά λιστα 
εἶχαν καὶ περίσσευμα, δώδεκα κο φίνια 
γε μά τα! 

Πέντε χι λι άδες ἄνδρες ἦταν περίπου 
ἐκεῖνοι ποὺ ἔφαγαν, χωρὶς νὰ συνυπο-
λογίζονται στὸν ἀριθ μὸ αὐτὸ οἱ γυναῖκες 
καὶ τὰ παιδιά. 

Ἐκπληκτικό! Καὶ γιὰ νὰ μὴν παρασυρ-
θοῦν οἱ μαθητὲς ἀπὸ τὸν ἐνθουσιασμὸ 
τοῦ πλήθους, ὁ Κύριος ἀμέσως ἀνάγ-
κασε τοὺς μαθητές Του νὰ μποῦν στὸ 
πλοῖο καὶ νὰ περάσουν πρὶν ἀπ’ Αὐτὸν 
στὸ ἀπέναντι μέρος τῆς λίμνης, ὡσότου 
Αὐτὸς διαλύσει τὰ πλήθη τοῦ λαοῦ. 

Τὸ θαῦμα αὐτὸ μαρτυρεῖται καὶ ἀπὸ 
τοὺς τέσσερις ἱεροὺς Εὐαγγελιστές, ἐ   νῶ
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ὑπάρχουν καὶ ἄλλες διηγήσεις στὰ Εὐ -
αγγέλια ποὺ φανερώνουν ὅτι παρό-
μοιο θαῦμα ἔγινε καὶ ἄλλες φορές. Στὴν 
οὐσία τὸ θαῦμα αὐτὸ ἐπαναλαμβάνε-
ται διαρκῶς. Διότι ὁ Δωρεοδότης Κύρι-
ος εἶναι Αὐτὸς ποὺ τρέφει καὶ συντηρεῖ 
τὰ σύμπαντα. Μᾶς χαρίζει τοὺς κατάλ-
ληλους καιροὺς καὶ τὴν «εὐφορία τῶν 
καρπῶν τῆς γῆς», οἱ ὁποῖοι ἀνα φύονται 
σὲ θαυμαστὲς ποικιλίες καὶ ἐξαιρετικὴ 
ἀφθονία. Ἂν ὑπάρχουν ἄν θρωποι ποὺ 
πεινοῦν, αὐτὸ συμβαί νει ὄχι γιατὶ τὰ ἀ  -
γαθὰ ποὺ στέλνει ὁ Θεὸς εἶναι λίγα καὶ 
ἀνεπαρκή, ἀλλὰ διότι ἐμεῖς δὲν τὰ δια-
χειριζόμαστε σωστά. Ἡ πλεονεξία καὶ 
τὸ συμφέρον δὲν ἀφήνουν τὸν ἄνθρω-
πο νὰ μοιραστεῖ τὰ ἀγαθὰ ποὺ τοῦ χα-
ρίζει ὁ Θεός, κι ἔτσι δημιουργοῦνται ἀδι-
κίες καὶ ἀνισότητες. Ὅταν, ἀντίθετα, ὁ 
ἄνθρωπος δέχεται τὰ ἀγαθὰ τῆς γῆς 
ὡς δῶρα σταλμένα ἀπὸ τὸν Θεὸ καὶ τὰ 
ἀντιπροσφέρει μὲ εὐχαριστιακὴ διάθε-
ση καὶ πνεῦμα ἀγάπης, τότε ὄχι μόνο 
δὲν τὰ στερεῖται, ἀλλὰ τὰ ἀπολαμβάνει 
πλούσια καὶ βλέπει διαρκῶς τὸ θαῦμα 
τοῦ πολλαπλασιασμοῦ τους. Διότι ὅσο 
δίνει ἁπλόχερα, τόσο ὁ Θεὸς τοῦ δίνει 
περισσότερα καὶ πλουσιοπάροχα!

 Ἡ ἁγία Παρασκευή, ἂν καὶ εἶχε κλη-
ρονομήσει μεγάλη περιουσία ἀπὸ τοὺς 
γονεῖς της, δὲν τὴν κράτησε γιὰ τὸν ἑαυ-
τό της. Ἀντίθετα τὴ μοίρασε στοὺς πτω-
χούς! Προτίμησε νὰ ζεῖ ἡ ἴδια μὲ τὰ ἀπα-
ραίτητα, γιὰ νὰ μπορεῖ νὰ κάνει ἐλεη-
μοσύνες. Προσφέροντας ὅμως τὴν πε-
ριουσία της ἀπέκτησε «ἑκατονταπλα-
σίονα» (Ματθ. ιθ΄ [19] 29)! Ἀποταμίευ-
σε θησαυρὸ στὸν οὐρανό! Αὐτὸ τὸν θη-
σαυρὸ θὰ ἀποκτήσει ὅποιος μάθει νὰ 
προσφέρει γιὰ τὴν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ.

Γιὰ τὶς εὐαγγελικὲς περικοπὲς τῶν ἑπομένων Κυ-
ριακῶν, 2 καὶ 9 Αὐγούστου, βλέπε τὴν  ἑνότητα «Κη-
ρύγματα» στὴν ἱστοσελίδα μας (www.osotir.gr).

✝ Παναγιώτου Ν. Τρεμπέλα Παναγιώτου Ν. Τρεμπέλα

Η ΤΙΜΗ ΤΗΣ ΘΕΟΜΗΤΟΡΟΣ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ 

Σπουδαία θεολογικὴ μελέτη. Τιμοῦμε τὴν Κε-
χαρι τωμένη Μαριὰμ ὡς Θεοτόκο Μητέρα τοῦ 
Σω  τῆ ρος, ὡς Ἀειπάρθενο καὶ ὡς Παναγία, τὴν 
ὁποία ἐξαίρουμε περισσότερο ἀπὸ ὅλους τοὺς 
Ἁγίους. Τι μοῦμε τοὺς Ἀγγέλους, ὅπως καὶ τοὺς 
Ἁγίους, οἱ ὁποῖοι εὐαρέστησαν στὸ Θεό, καὶ ἐπι-
καλούμαστε τὶς πρεσβεῖες τους πρὸς Αὐτόν. Σε-
λίδες 111. Τιμᾶται 3  ̦.

✼ 

«ΤΗΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ... ΜΕΓΑΛΥΝΩΜΕΝ» 
Τὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο προβάλλει τὸ βιβλίο 

αὐτό, τὸ ὁποῖο περιλαμβάνει ἄρθρα τοῦ ἀείμνη-
στου Καθηγητῆ, ὁμιλίες του, ὁρισμένα τροπάρια 
καὶ μία σειρὰ Εὐχῶν πρὸς τὴν Παναγία «κα τὰ 
τὴν στιχολογίαν τοῦ Ψαλτηρίου». Σελίδες 111. 
Τιμᾶται 3  ̦.

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

ΤΟ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟΝ 
Ἀναπτύσσονται οἱ δύο Παρακλήσεις (Μικρὰ 

καὶ Μεγάλη) καὶ οἱ δύο μεγάλες ἑορτές, ἡ Δε-
σπο τικὴ τῆς Μεταμορφώσεως καὶ ἡ Θεομητο-
ρικὴ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου. Τέλος σὲ 
Παράρ τημα ἡ ἑορτὴ τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου 
Σταυροῦ. Σελίδες 238. Τιμᾶται 10  ̦.

✼ ✼ ✼
Γεωργίου Γ. ΨαλτάκηΓεωργίου Γ. Ψαλτάκη

ΗΤΑΝ ΘΑΥΜΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ
(50 ἀληθινὲς ἱστορίες) 

Περιέχονται ἀληθινὰ  περιστατικά, στὰ ὁποῖα 
κατὰ μέγα μέρος διαφαίνονται θαυμαστὲς ἐ  πεμ-
βάσεις τῆς χάριτος τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου 
στὴ ζωή μας. Σελίδες 202. Τιμᾶται 4  ̦.
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Πένθος γιὰ τὴ Γερμανία
Ἦταν 10 Ἰουνίου τοῦ 1944, ὅταν 

τὸ χωριὸ Δίστομο τῆς  Βοιωτίας πυρ -
 πολήθηκε ἀπὸ γερμανικὴ στρα-
τιωτικὴ φάλαγγα τῶν Ἒς-Ἒς καὶ 
218 κάτοικοι (114 γυναῖκες καὶ 104 
ἄνδρες) ἐκτελέσθηκαν, μεταξὺ τῶν 
ὁποίων 45 παιδιὰ καὶ ἔφηβοι καὶ 20 
βρέφη.

Ὁ Ἀργύρης Σφουντούρης, ποὺ 
σὲ ἡλικία 4 ἐτῶν ἔχασε τοὺς γο-
νεῖς του στὴ σφαγὴ ἐκείνη τοῦ Δι-
στόμου, ἀφιέρωσε τὴ ζωή του γιὰ 
νὰ δικαιωθοῦν – τουλάχιστον ἠθι-
κά – οἱ νεκροὶ τῶν μαρτυρικῶν χω-
ριῶν τῆς Ἑλλάδας. Γι᾿ αὐτὸ καὶ ἔ -
γραψε τὸ βιβλίο μὲ τὸν χαρακτηρι-
στικὸ τίτλο «Πενθῶ γιὰ τὴ Γερμανία 
– Τὸ παράδειγμα τοῦ Διστόμου», 
τὸ ὁποῖο παρουσιάσθηκε τὴν Κυ-
ριακὴ 7 Ἰουνίου στὸ Πνευματικὸ 
Κέντρο τοῦ Δήμου Ἀθηναίων.

Καὶ ἐξηγεῖ τὸν παράδοξο τίτλο 
του:

«Ἐμεῖς θρηνήσαμε καὶ θάψαμε 
τοὺς νεκρούς μας, δέσαμε τὰ τραύ-
ματά μας καὶ σπείραμε τὸ σιτάρι 
μας γιὰ νὰ ἔχουμε καὶ πάλι ψωμί. 
Κανεὶς δὲν μᾶς βοήθησε, οὔτε οἱ 
θύτες, οὔτε οἱ ἀπόγονοί τους, ποὺ 
πλούτισαν μὲ τὸν πόνο μας. Μᾶς 
ἀνάγκασαν νὰ τοὺς δώσουμε ἀνα-
βολὴ γιὰ τὴν ἐκπλήρωση τῶν ὑλι-
κῶν χρεῶν τους. Τὸ ἠθικὸ  χρέος 

τῆς Γερμανίας τὸ φορτωθήκαμε καὶ αὐ -
τὸ μὲ διπλὸ πένθος στοὺς ὤμους μας...

Πενθῶ καὶ γιὰ τὴ Γερμανία, διότι δὲν 
θέλει νὰ συζητήσει μὲ τὰ θύματα. Δὲν 
καταλαβαίνει τὸ πένθος τῶν ἄλλων, δι-
ότι μετὰ τὸν πόλεμο δὲν τοὺς ἐπετράπη 
νὰ πενθήσουν… Ἀποφάσισαν νὰ μὴν 
πενθήσουν τὰ δικά τους θύματα, μὲ τὴ 
σκέψη ὅτι θὰ μᾶς ρωτήσουν τὰ παιδιά 
μας· “γιατί ἔγιναν ὅλα αὐτά, τί κάναμε 
στὸν ὑπόλοιπο κόσμο;”, καὶ δὲν θὰ θέ-
λουμε νὰ τοὺς ποῦμε. Ὑπῆρχε μία πί-
εση ποὺ δὲν τοὺς ἄφηνε νὰ συζητή-
σουν. Μεταπολεμικὰ μεγαλοναζὶ ἤθε-
λαν νὰ ἐλέγξουν καὶ τὴ λογοτεχνία νὰ 
μὴ γράφονται ἐμπειρίες ἀπὸ τὸ μέτω-
πο, νὰ μὴ μάθει ὁ κόσμος τί ἔγινε στὴν 
ἐκστρατεία τῆς Ρωσίας. Κάποια στιγμὴ 
στὶς διαλέξεις μου κατάλαβα ὅτι δὲν 
ὑπάρχει εὐαισθησία στὴ Γερμανία γιὰ 
νὰ πενθήσουν, καθὼς γιὰ νὰ καταλά-
βουν τὸ κακὸ ποὺ ἔκαναν σʼ ἐμᾶς θὰ 
ἔπρεπε πρῶτα νὰ πενθήσουν γιὰ τὰ 
δικά τους θύματα. Ἔτσι ἀναγκασθήκα-
με νὰ πενθήσουμε ἐμεῖς γιὰ λογαρια-
σμό τους καὶ γιὰ τὰ δικά τους θύματα. 
Ἕνα πρῶτο βῆμα συμφιλίωσης, ποὺ 
ἀπὸ πλευρᾶς τους οἱ Γερμανοὶ δὲν τὸ 
ἔχουν κάνει ἀκόμα: νὰ μᾶς κοιτάξουν 
στὰ μάτια καὶ νὰ συζητήσουν μαζί μας. 
Ὅμως ἀποφεύγουν τὰ θύματα – καὶ 
δὲν ἐννοῶ ὁρισμένους πολίτες ἀλλὰ 
ἐκείνους ποὺ ἔχουν ἐξουσία. Γιʼ αὐτοὺς 
δὲν ὑπάρχουν θύματα, δὲν θέλουν νὰ 
τὰ δοῦν. Δὲν εἶναι μόνο φοβία ἀλλὰ καὶ 
ὑπεροψία· ἡ παλιὰ ναζιστικὴ ὑπεροψία 
συνεχίζεται... Ὅταν καταφέρουν νὰ κοι-
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παναλειτουργίας τῆς  Θεολογικῆς 
Σχο λῆς στὴ Χάλκη, μὲ τὴν προϋπό-
θεση ὅτι ἡ Ἑλλάδα θὰ ἐπιτρέψει τὴ 
λειτουργία τουλάχιστον ἑνὸς τζαμιοῦ 
στὴ Θεσσαλονίκη».

Αὐτὰ δηλώνει ὁ Ἐρντογάν, τὴ 
στιγμὴ ποὺ στὴν Τουρκία ἱστορικοὶ 
Ὀρθόδοξοι ναοὶ μετατρέπονται σὲ 
τζαμιά, ἐνῶ γιὰ τὸ σέμνωμα τῆς Ὀρθο-
δοξίας, τὸν ναὸ τῆς Ἁγίας Σοφίας στὴν 
Κωνσταντινούπολη, ποὺ λειτουργεῖ ὡς 
μουσεῖο, τὸ ὄργανο τοῦ Ἐρντογάν, ὁ 
Μεγάλος Μουφτὴς Mifail Hizli, δήλω-
σε στὴν τουρκικὴ ἐφημερίδα  «Χουριὲτ» 
ὅτι ἡ Τουρκία μπορεῖ νὰ τὴν λειτουργή-
σει πλέον ὡς τζαμί. Αὐτὰ χωρὶς ἴχνος 
ἐντροπῆς ἀπὸ τὸν Ἐρντογὰν καὶ τὸν 
Μουφτή του.

Κι ἐμεῖς; Ἐμεῖς σπεύδουμε νὰ κτίσου-
με ἰσλαμικὸ τέμενος στὴν Ἀθήνα καὶ 
πιθανῶς νὰ δεχθοῦμε τὴ νέα ἀπαίτη-
ση τοῦ Ἐρντογὰν γιὰ τζαμὶ στὴ Θεσσα-
λονίκη! Γιατί ὅμως δὲν ἀπαιτοῦμε, βά-
σει τῆς ἀρχῆς τῆς ἀμοιβαιότητος, ποὺ 
συνεχῶς πιπιλίζουν οἱ «προοδευτικοὶ» 
τῆς χώρας μας, νὰ κατεδαφίσουν οἱ 
Τοῦρκοι τοὺς τέσσερις κακόγουστους 
καὶ προκλητικοὺς μιναρέδες ποὺ ἔστη-
σαν στὶς τέσσερις γωνίες τῆς Ἁγίας Σο-
φίας, νὰ ἀνεγείρουν τὸ κατεδαφισθὲν 
κωδωνοστάσιό της, νὰ ἀφαιρέσουν 
τοὺς σοβάδες ποὺ κρύβουν τὰ σπά-
νια σὲ τέχνη καὶ κάλλος βυζαντινὰ ψη-
φιδωτὰ τοῦ Ναοῦ καὶ νὰ παραδώσουν 
τὸ ἱερὸ αὐτὸ σύμβολο τῶν Πανορθο-

τάξουν τὰ θύματα στὰ μάτια, θὰ ἔχει ξυ-
πνήσει μέσα τους ἡ ἀνθρωπιά», κατα-
λήγει ὁ Ἀργύρης Σφουντούρης.

Πόσο ἀληθινὰ τὰ λόγια αὐτὰ τοῦ 
ἀνθρώπου ποὺ μεγάλωσε μέσα στὸν 
πόνο μιᾶς φριχτῆς σφαγῆς! Καὶ πόσο 
δίκαιο ἔχει, ὅταν λέει ὅτι «ἡ παλιὰ ναζι-
στικὴ ὑπεροψία συνεχίζεται»!

Συνεχίζεται. Τὴ βλέπουμε στὰ μά-
τια καὶ τὸν ἀλαζονικὸ τρόπο συμπερι-
φορᾶς τῶν σημερινῶν ἡγετῶν της. Τὴ 
βλέπουμε στὰ ἔντυπά της, τὴν ἄθλια 
ἐφημερίδα Bild καὶ τὸ χυδαῖο περιοδικὸ 
Focus, τὸ ὁποῖο πρὸ ἐτῶν εἰρωνευόμε-
νο τὴν Ἑλλάδα δημοσίευσε παραποιη-
μένο μὲ αἰσχρὸ τρόπο τὸ ἄγαλμα τῆς 
Ἀφροδίτης.

Αὐτὴ εἶναι δυστυχῶς ἡ Γερμανία ποὺ 
ἡγεμονεύει στὴ σημερινὴ Εὐρώπη καὶ 
ὑποτάσσονται στὶς ἐντολές της πειθή-
νια ὅλες οἱ χῶρες.

Δὲν εἶναι ἄξια φόβου. Εἶναι ἄξια θρή-
νων καὶ πένθους. Νὰ πενθήσουμε καὶ 
ἐμεῖς γιὰ τὴν ἀμετανόητη Γερμανία, 
ποὺ δὲν ἔχει τὸ θάρρος καὶ τὴν τόλμη 
νὰ πενθήσει τοὺς νεκρούς της καὶ νὰ 
ἀποκαταστήσει τὶς καταστροφὲς ποὺ 
ἔχει ἐπιφέρει καὶ ἐξακολουθεῖ νὰ ἐπι-
φέρει μὲ μανιακὸ τρόπο στὴν Πατρίδα 
μας.


ὰ ἀπαιτήσουμε
τὰ δικαιώματά μας

Ὁ ἀλαζονικὸς Ἐρντογάν, ὁ ὁποῖος τα-
πεινώθηκε στὶς τελευταῖες ἐκλογὲς τῆς 
Τουρκίας, χτύπησε καὶ πάλι.  Δήλω σε: 
«Ἡ Τουρκία εἶναι ὑπὲρ τῆς ἄμεσης ἐ  -
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δόξων στὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρ-
χεῖο;

Μόνο οἱ Τοῦρκοι μποροῦν νὰ 
ἀ   παιτοῦν καὶ νὰ βεβηλώνουν 
τοὺς ναούς μας, ἐμεῖς δὲ νὰ δε-
χόμαστε τὶς αὐθαίρετες διεκδική-
σεις τους δουλικά, σὰν νὰ εἴμα-
στε ἀκόμη ραγιάδες τους; Διεκδι-
κήσεις οἱ ὁποῖες δὲν ἔχουν κανέ-
να δίκαιο ἔρεισμα καὶ εἶναι τελεί-
ως ἀντίθετες πρὸς τὸ στοιχειῶδες 
δίκαιο, τὸ ὁποῖο ἡ Τουρκία κατα-
πατεῖ συνεχῶς χωρὶς κανεὶς νὰ 
τὴν ἐλέγχει καὶ νὰ τὴν ἐπαναφέ-
ρει στὴν τάξη, ἐνῶ προβάλλει μὲ 
θράσος στὸ διεθνὲς προσκήνιο 
ὡς χώρα δημοκρατικὴ καὶ ἀνεξί-
θρησκη.

Ἂς συνέλθουμε κάποτε καὶ ἂς 
ἀ    παιτήσουμε δυναμικότερα τὰ ἀ   -
παραχάρακτα δίκαιά μας.

,αλύτερη μέριμνα 
γιὰ τοὺς πολυτέκνους

Ἕνας ὑπάλληλος τοῦ ΟΣΕ στὴ 
Θεσσαλονίκη, πολύτεκνος πατέ-
ρας 16 παι  διῶν, ἀπὸ τὰ ὁποῖα τὰ 
ὀκτὼ εἶναι ἀνήλικα, ὁ κ. Μ. Σωτη-
ριάδης, μὲ ἐτήσια ἔσοδα 38.000 
εὐρώ, κλήθηκε πρόσφατα ἀπὸ 
τὴν Δ.Ο.Υ. νὰ πληρώσει φόρο 
10.000 εὐρώ. Προσέφυγε ὅμως 
νομίμως στὸ Διοικητικὸ Πρωτο-
δικεῖο Θεσσαλονίκης ζητώντας 
τὴν ἀκύρωση τοῦ προσδιορισμοῦ 
τοῦ φόρου καὶ δήλωσε: «Τὰ εἰσο-
δήματά μου χρησιμοποιήθηκαν 

ἀποκλειστικὰ γιὰ τὶς ἀπαραίτητες ἀνάγ-
κες τῆς πολύτεκνης οἰκογένειάς μου 
καὶ γιὰ νὰ ζοῦν τὰ παιδιά μου μὲ ἀξι-
οπρέπεια... Οἱ πολύτεκνοι ἐνισχύουμε 
τὴν πατρίδα μὲ τὰ παιδιά μας καί, ἀντὶ 
νὰ μᾶς φέρονται δίκαια, μᾶς φορολο-
γοῦν σὰν νὰ μὴν ἔχουμε παιδιά! Ἡ πο-
λιτεία πρέπει νὰ καθορίσει ἀφορολόγη-
το ὅριο γιὰ τὶς πολύτεκνες οἰκογένειες, 
καθὼς τὸ ἴδιο τὸ Σύνταγμα προστατεύ-
ει τὸν θεσμὸ τῆς οἰκογένειας». Προσ-
έφυγε ἐπίσης στὸ Συμβούλιο τῆς Ἐπι-
κρατείας, τὸ ὁποῖο ἔκαμε δεκτὸ τὸ αἴτη-
μά του καὶ ἀπὸ τὸ ὁποῖο ἀναμένει ὅτι 
θὰ δικαιώσει ὅλους τοὺς πολυτέκνους 
(«Δημοκρατία» 9-6-2015).

Τὸ ἀναμένουμε κι ἐμεῖς, διότι οἱ ἡρω-
ικοὶ πολύτεκνοι εἶναι οἱ στυλοβάτες τοῦ 
Γένους μας. Πολλὲς  ἑκατοντάδες ἐκ-
τρώ σεις γίνονται καθημερινὰ στὴ χώ ρα 
μας καὶ μάλιστα χρηματοδοτούμενες. 
Πολλὲς χιλιάδες δηλαδὴ ἄνθρωποι δὲν 
προστίθενται κατ’ ἔτος στὸν πληθυσμὸ 
τῆς χώρας. Πολὺ περισσότεροι δὲ εἶναι 
αὐτοὶ ποὺ πεθαίνουν. Ἡ Ἑλληνικὴ Στα-
τιστικὴ Ἀρχὴ προβλέπει ὅτι τὸ 2030 τὸ 
60% τῶν μαθητῶν στὰ Σχολεῖα μας 
θὰ εἶναι ἀλλοδαποὶ καὶ μόνο τὸ 40% 
Ἑλληνόπουλα. Σ’ αὐτὴ τὴν κάμψη καὶ 
γήρανση τοῦ πληθυσμοῦ μας ἕνα ἀνά-
χωμα ἐλπίδας ἀποτελοῦν οἱ συμπα-
θεῖς μας πολύτεκνοι, ποὺ ἀγαποῦν τὴν 
Ἑλλάδα μὲ τὴν Ἑλληνορθόδοξη Παρά-
δοσή μας.

Χρειάζεται λοιπὸν τιμὴ καὶ ἰδιαίτερη 
μέ ριμνα γιὰ τὶς πολύτεκνες  οἰ   κογένειες. 
Σὲ ἄλλες χῶρες, παραδείγματος  χάριν 
στὴν Αὐστραλία, ἡ μητέρα ποὺ ἔχει βρέ -
 φη ἢ μι  κρὰ παιδιά, πληρώνεται γιὰ τὴν
ἀνατροφή τους ἀπὸ τὸ κράτος ἀν τὶ ἄλ-
λης ἐργασίας. Ἔτσι κάνουν ὅσοι σκέ -
πτονται τὸ μέλλον τοῦ ἔ   θνους τους.



Ἡ μνήμη τῶν ἁγίων Πα τέ -
ρων τῆς Δ΄ Οἰ  κουμενι-
κῆς Συνόδου, ποὺ  ἑορ-

τάζεται κάθε χρόνο τὴν Κυριακὴ 
μεταξὺ 13 καὶ 19  Ἰουλίου καὶ φέτος 
συμπίπτει στὶς 19 τοῦ  μη   νός, μᾶς 
παρακινεῖ σὲ μιὰ κριτικὴ θεώρη-
ση τῆς στάσεώς μας, τῶν Ὀρθο-
δόξων, ἀ   πέ ναν τι στὶς ἐνέργειες 
ποὺ  γίνονται τὰ τελευταῖα χρόνια 
μὲ σκοπὸ τὴν  ἕνωση ὅλων τῶν 
χριστιανικῶν ὁ    μολογιῶν,  ἀκόμη 
καὶ τῶν θρησκειῶν.  Ἔχουμε χρέ-
ος ἐπιτακτικὸ γιὰ τὴ θεώρηση 
αὐ τή, διότι, ὅπως εἶναι γνωστό, 
στοὺς καιρούς μας περισσότερο 
ἀπὸ κάθε ἄλλη ἐ   ποχὴ ὀργανώ-
νονται γιὰ τὸν λό   γο αὐτὸ διαχρι-
στιανικοὶ διάλο γοι, διαθρησκει-
ακὲς συνά ξεις ἢ διεθνὴ συνέδρια 
μὲ σκοπὸ νὰ γίνει πραγματικότη-
τα ἡ πολυπόθητη ἕνωση τῶν χρι-
στιανῶν καὶ ἡ προσέγγιση ὅλων 
τῶν ἀνθρώπων.

Ἡ εὔκολη σήμερα  μετακίνηση 
καὶ ἡ ἐγκατάσταση ἀπὸ τὴ μία 
χώ     ρα στὴν ἄλλη ἀναγκάζει καὶ 
τοὺς Ὀρθοδόξους Χριστιανοὺς 
νὰ συνυπάρχουν ὄχι μόνο μὲ χρι-
στιανοὺς ἄλλων δογμάτων ἀλ  λὰ 
καὶ μὲ ἀλλοθρήσκους. Ἔτσι ἀντι-
μετωπίζουν ἔντονο τὸν πειρασμὸ 
νὰ δεχθοῦν νὰ  ὑποβαθμίσουν τὴ 
μοναδικότητα τῆς Ὀρθοδοξίας, 
μὲ τὴν προοπτικὴ τῆς δημιουρ-
γίας μιᾶς καὶ μόνο «χριστιανικῆς 
Ἐκκλησίας» ἢ καὶ παγκόσμιας 
θρησκείας.

Ἀσφαλῶς ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλη-
σία, ποὺ εἶναι ἡ μόνη  ἀλήθεια 
στὸν κόσμο, ὀ   φείλει νὰ περι βάλ-
λει πάντοτε μὲ μητρικὴ στοργὴ 
καὶ εἰλικρινὴ ἀγάπη κάθε ἄν θρω -

Ἡ Ὀρθοδοξία 
χῶρος ἑνότητος

 πο ποὺ  βρίσκεται στὴν ἄ   γνοια καὶ στὴν πλάνη, 
ἀνεξαρ τήτως φυλῆς, ἐθνικότητος καὶ θρησκεύ-
ματος. Ὅμως ταυτόχρο να ὀφείλει νὰ δίνει καὶ 
τὴ μαρτυρία πρὸς ὅλους ὅτι ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς 
εἶναι ὁ μοναδικὸς καὶ ἀληθινὸς Σωτήρας καὶ 
Λυτρωτὴς τῶν ἀνθρώπων. Δὲν ὑπάρχει κάτω 
ἀπὸ τὸν οὐρανὸ καὶ σ᾿ ὅλη τὴ γῆ καν ένα ἄλλο 
ὄνομα πλὴν τοῦ ὀνόματος τοῦ Ἰησοῦ Χρι-
στοῦ ποὺ νὰ μπορεῖ νὰ τὸ ἐπικαλεστεῖ κανεὶς 



328 ΑΡΙΘ. 2115, 15 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

γιὰ νὰ σωθεῖ. Αὐτὸ καὶ μόνο αὐτὸ ἔχει 
δοθεῖ ἀπὸ τὸν Θεὸ στοὺς ἀνθρώπους 
ὡς δρόμος σωτηρίας, καὶ μόνο μέσῳ 
αὐτοῦ ἔχει ὁρισθεῖ διὰ τῆς θείας βουλῆς 
νὰ μποροῦμε νὰ σωθοῦμε ὅλοι ἐμεῖς οἱ 
ἄνθρωποι (Πράξ. δ΄ 12). Αὐτὴ ἑπομέ-
νως εἶναι, ὀφείλει νὰ εἶναι, ἡ θεόσδοτη 
πορεία τῆς Ἐκκλησίας στὸν  κόσμο.

Τί γίνεται ὅμως στὴν πράξη; Διαπι-
στώνεται ἀπὸ τὸ πλήρωμα τῆς Ὀρθοδό-
ξου Ἐκκλησίας ὅτι συχνὰ ὅσα λέγον ται 
στὶς συναντήσεις ποὺ ἀναφέραμε, νο-
θεύουν, ἀλλοιώνουν τὴν ἀλήθεια καὶ 
καινοτομοῦν στὸ Ὀρθόδοξο δόγμα. 
Ὑ   πάρχει μάλιστα ἔντονη ἡ τάση νὰ δεί-
ξου με οἱ Ὀρθόδοξοι κατανόηση, νὰ μὴν 
εἴμαστε ἀπόλυτοι στὸ ὅτι ἡ Ὀρθοδοξία 
εἶναι ἡ μόνη Ἐκκλησία, καὶ νὰ κάνου-
με, λένε, οἰκονομία, νὰ δείξουμε συγκα-
τάβαση στοὺς ἑτεροδόξους ἢ ἀκόμη καὶ 
στοὺς ἀλλοθρήσκους.

Χωρὶς καμία ἐπιφύλαξη πρέπει νὰ ση-
μειωθεῖ ὅτι δὲν εἶναι δυνατὴ ἡ ἐφαρμο -
γὴ ὁποιασδήποτε  ἐκκλησιαστικῆς οἰκο-
 νομίας ἢ  συγκαταβάσεως σὲ δο γματικὲς 
ἀλήθειες. Ἡ  Ἐκκλησία τὶς  διαφυλάττει μὲ 
εὐλάβεια ὡς  ἀπαράβατες. Θὰ εἶ  ναι ἐ ν-
 έργεια ἀπερίσκεπτη καὶ  προδοτική, ἂν 
οἱ  Ὀρθόδοξοι  Χριστιανοὶ  ἀποστοῦμε 
ἀπὸ τὴ γνήσια, καθαρὴ καὶ  ἀνόθευτη 
Ὀρθόδοξη Χριστιανικὴ πίστη· ἂν ἀ   πορ -
 ρί ψουμε τὴν ἀλήθεια τοῦ  ἱεροῦ  Εὐ  αγ γε-
λίου στὸ ὄνομα μιᾶς  ἀπαρά δεκτης οἰ -
κονομίας, μὲ ἀπώτερο στόχο, ἂν εἶναι 
δυνατὸν νὰ γίνει αὐτὸ ποτέ, τὴν ἑνό τητα.

Οἱ ἅγιοι Πατέρες τῆς Δ΄ Οἰκουμενι κῆς 
Συνόδου αὐτὸ ἔκαναν. Φύλαξαν μὲ ἀ -
πόλυτη ἀκρίβεια τὴν ἀλήθεια καταδικά-
ζοντας καὶ τὶς δύο μανικὲς αἱρέσεις τῆς 
ἐποχῆς: τὸ Νεστοριανισμὸ καὶ τὸν Μο-
νοφυσιτισμό. 

Τὰ βήματά τους ὀφείλουμε νὰ ἀκο-
λουθήσουμε καὶ ἐμεῖς. Δὲν 
ἔ   χουμε δικαίωμα νὰ προ-
δώσουμε τὴν ἀλήθεια γιὰ 
μιὰ ψεύτικη ἑνότητα.

Μαζὶ ἑπομένως μὲ τὴ θερ-
μὴ  προσευ χή μας ὀφείλου-
με νὰ  ἐπα γρυ πνοῦμε ὅ    λοι, 
γιὰ νὰ διαφυλάξουμε τὴν 
μόνη ἀ    λήθεια, ποὺ  κατέχει 
ἡ Ὀρθόδοξη    Ἐκ κλη σία μας.
Αὐτὴ δὲ τὴν ἀλήθεια νὰ τὴ 
γνωρίζουμε ἐ μεῖς οἱ  ἴδιοι 
ὅλο καὶ περισ σότερο καὶ 
νὰ τὴ ζοῦμε βαθύτερα καὶ 
οὐσιαστικό τερα. Τότε καὶ 
μόνο ἔτσι θὰ μπορεῖ νὰ 
 καταστεῖ ἡ  Ὀρ θοδοξία μας 
χῶρος ἑνότητος ὅλων τῶν 
 χριστιανῶν, καὶ σημεῖο ἀ  -
ναφορᾶς καὶ λυτρωτικοῦ 
προσανατολισμοῦ γιὰ ὅλο 
τὸν  κόσμο.

Μὲ βαθύτατο σεβασμὸ οἱ πιστοὶ προσφέ ρου με στὴν 
Ὑ  πε ραγία Θεοτόκο τὴν ἱκεσία μας μὲ τοὺς ὕμνους καὶ 
τὶς δοξολογίες τοῦ Μικροῦ ἢ τοῦ Μεγάλου Παρακλη-
τικοῦ Κανόνος. Ὁ Μικρὸς Παρακλητικὸς Κανὼν ψάλ    -
λεται σ’ ὅλη τὴ διάρ κεια τοῦ ἔτους. Κατὰ τὴν περίοδο 
ὅμως τοῦ Δεκα πε  ν ταυγούστου ψάλ λονται ἐναλλὰξ οἱ 
δύο Κα  νόνες. 

Σελίδες 175. Τιμᾶται 2,50 €.  
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Σ τὸ βιβλίο «Α΄  Παραλειπομένων» 
τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης  ὑπάρχει 
μιὰ θαυμάσια προσευχὴ τοῦ 

προφήτου καὶ βασιλιᾶ Δαβίδ. Τὴν ἀ-
πη ύθυνε στὸν ἅγιο Θεὸ γιὰ νὰ Τὸν εὐ -
χαριστήσει καὶ δοξάσει, ὅταν συγκεν-
τρώθηκαν τεράστιες προσφορὲς ἀπὸ 
τοὺς ἄρχοντες καὶ τὸν λαό του γιὰ τὸν 
περίφημο ναὸ ποὺ ἐπρόκειτο νὰ κτι-
σθεῖ ἀπὸ τὸν υἱό του Σολομώντα.

Σὲ κάποιο σημεῖο τῆς προσευχῆς ὁ 
Δαβὶδ μιλάει πολὺ ταπεινὰ γιὰ τὸν ἑαυ-
τό του, γιὰ τὸν λαὸ καὶ τὶς  προσφορές 
του. Θεωρεῖ τὸν ἑαυτό του καὶ τὸν λαό 
του ἀνάξιους τῆς τιμῆς ποὺ τοὺς ἔκα-
με ὁ Θεός, νὰ προσφέρουν σ’ Ἐκεῖνον 
τὰ δῶρα τους: «καὶ τίς εἰμι ἐγὼ καὶ τίς ὁ 
λαός μου, ὅτι ἰσχύσαμεν  προθυμηθῆναί 
σοι κατὰ ταῦτα; ὅτι σὰ τὰ πάντα, καὶ 
ἐκ τῶν σῶν δεδώκαμέν σοι» (κθ΄ [29] 
14). Δηλαδή: Ποιὸς εἶμαι ἐγὼ καὶ ποιὸς 
εἶναι ὁ λαός μου, ὥστε νὰ ἀξιωθοῦμε 
νὰ ἀνταποκριθοῦμε μὲ προθυμία καὶ νὰ 
προσφέρουμε σὲ σένα τὰ δῶρα αὐτά; 
Διότι δικά σου εἶναι ὅλα, ἀπὸ σένα ὅλα 
προέρχονται, καὶ ἐμεῖς σοῦ προσφέ-

ρουμε ἀπὸ ἐκεῖνα ποὺ σὺ μᾶς χάρισες 
πλούσια.

Ὁ Δαβὶδ δὲν θεωρεῖ ὅτι στερεῖται ὅσα 
προσφέρει γιὰ τὸ ναὸ τοῦ Θεοῦ. Οὔτε 
βλέπει ἁπλὰ ὅτι εἶναι δίκαιη αὐτὴ ἡ 
προσφορά, ἀφοῦ ὅσα ἔχουμε τοῦ Θεοῦ 
εἶναι. Αἰσθάνεται βαθύτατη εὐγνωμο-
σύνη, διότι ὁ Θεὸς δέχεται τὶς προσφο-
ρές του. Φαίνεται νὰ τὸν συγκλονίζει ἡ 
σκέψη ὅτι αὐτὸς μπορεῖ κάτι νὰ δώσει 
στὸ Θεὸ καὶ ὅτι ὁ Θεὸς θὰ δεχθεῖ τὴν 
προσφορά του.

Ὁ μικρὸς ἄνθρωπος δίνει στὸ Θεό! Τί 
δίνει; Δίνει μήπως πλούτη ποὺ ἀπέκτη-
σε μὲ μόνες τὶς δικές του δυνάμεις; Δί-
νει κάτι ποὺ δὲν τὸ ἔχει ὁ Θεὸς καὶ τὸ 
χρειάζεται; Δίνει πράγματα ποὺ ἀνή-
κουν δικαιωματικὰ στὸν ἴδιο; Ὄχι βέ-
βαια. Ὅ,τι δίνει στὸ Θεό, εἶναι δῶρο 
τοῦ Θεοῦ στὸν ἴδιο: «σὰ τὰ πάντα, καὶ 
ἐκ τῶν σῶν δεδώκαμέν σοι»! Τὰ δικά 
Σου δῶρα Σοῦ δωρίζουμε, Κύριε! Αὐτὰ 
ποὺ ἁπλόχερα μᾶς χαρίζεις, αὐτὰ Σοῦ 
χαρίζουμε. Σοῦ ἐπιστρέφουμε τὰ δῶρα 
Σου, Σοῦ χαρίζουμε τὰ δικά Σου! 

Εἶναι θαυμαστό. Ὁ παντέλειος Θεὸς 

Tοῦ προσφέρουμε τὰ δικά Του
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δέχεται τὶς προσφορὲς τοῦ ἀνθρώπου! 
Γιατί; Μήπως ἔχει ἀνάγκη ὁ Θεὸς τὸν 
ἄνθρωπο; Μήπως δὲν μπορεῖ νὰ ἐπι-
τελεῖ τὰ ἔργα Του χωρὶς τὴ συμμετοχὴ 
καὶ συνέργεια τοῦ ἀνθρώπου; 

Ὁπωσδήποτε ὄχι. Ὁ Θεὸς εἶναι ἄπει-
ρος, πλήρης καὶ τέλειος. Εἶναι ἀνενδε-
ής, δηλαδὴ δὲν ἔχει καμιὰ ἔλλειψη, κα-
μιὰ ἀνάγκη, δὲν χρειάζεται τὴ βοήθεια 
κανενός, εἶναι αὐτάρκης. Γιατί τότε δέ-
χεται τὰ δῶρα μας;

Τὰ δέχεται ὄχι ἀπὸ ἀνάγκη, ἀλλὰ ἀ   -
πὸ ἀγάπη. Τὰ δέχεται γιὰ νὰ τὰ αὐξά-
νει. Τὰ δέχεται ὄχι γιὰ νὰ τὰ κρατήσει 
γιὰ τὸν ἑαυτό Του, ἀλλὰ γιὰ νὰ τὰ ἐπι-
στρέψει σ’ ἐμᾶς, ἀνώτερα καὶ περισσό-
τερα.

Τὸ νὰ μὴν τὰ κρατεῖ γιὰ τὸν ἑαυτό 
Του, ἀλλὰ νὰ μᾶς τὰ δίνει ὅλα, καὶ ἐμεῖς 
νὰ τὰ ἐπιστρέφουμε πάλι σ’ Ἐκεῖνον, 
εἶναι κάτι ποὺ δὲν ἔχει νὰ κάνει μὲ ζή-
τηση καὶ προσφορά, μὲ ἀπόκτηση ἢ μὲ 
στέρηση, ἀλλὰ μὲ τὴ σχέση τῆς ἀγάπης 
τοῦ Πατρὸς πρὸς τὰ τέκνα καὶ τὴ στά-
ση ἐμπιστοσύνης τῶν τέκνων πρὸς τὸν 
Πατέρα.

Προσφέρουμε ὑλικὰ ἀγαθά, καὶ Ἐκεῖ-
νος τότε μᾶς πλουτίζει μὲ περισσότε-
ρα καὶ συγχρόνως μᾶς δίνει καὶ πνευ-
ματικὰ ἀγαθά. Μᾶς δίνει τὴν εὐλογία 
Του, τὴν εἰρήνη καὶ τὴ χαρά Του, τὴν 
αἴσθηση τῆς ἀγάπης Του. Τοῦ δίνου-
με τὸ νοῦ μας, καὶ Ἐκεῖνος φωτίζει τὶς 
σκέψεις μας. Τοῦ δίνουμε τὴν καρδιά 
μας, καὶ τὴν ἀναδεικνύει δικό Του κα-
τοικητήριο, ἅγιο ναό Του. Τοῦ δίνουμε 
τὸν χρόνο μας, καὶ μᾶς χαρίζει τὴν αἰω-
νιότητα. Προσφέρουμε κόπους γιὰ τὴ 
δόξα Του, καὶ μᾶς χαρίζει τὴν ἐσωτε-
ρικὴ ἀνάπαυση τῆς ψυχῆς. Τοῦ δίνου-
με τὴν πρόσκαιρη ζωή μας, καὶ μᾶς χα-
ρίζει τὴν ἀληθινὴ καὶ αἰώνια ζωή. Τοῦ 
προσφέρουμε τὸν ἄρτο καὶ τὸν οἶνο 

στὴ θεία Λειτουργία, καὶ Ἐκεῖνος μᾶς 
δω ρίζει τὸ Ἄχραντο Σῶμα καὶ τὸ Τίμιο 
Αἷμα Του, ὅ,τι ἀκριβότερο καὶ πολυτι-
μότερο ὑπάρχει πάνω στὴ γῆ. «Τὰ σὰ 
ἐκ τῶν σῶν σοὶ προσφέρομεν», λέγει ὁ 
λειτουργὸς ἱερέας στὴν πιὸ ἱερὴ στιγμὴ 
τῆς θείας Λειτουργίας. Παίρνουμε ἀπὸ 
τὰ δικά Σου δῶρα καὶ Σοῦ προσφέ-
ρουμε τὰ δικά Σου. Ἐσὺ μᾶς χαρίζεις 
τοὺς καρποὺς τῆς γῆς, δικό Σου εἶναι 
τὸ ψωμὶ καὶ τὸ κρασί μας. Καὶ ὅταν 
Σοῦ τὰ προσφέρουμε, Ἐσὺ τὰ εὐλο-
γεῖς, τὰ ἁγιάζεις καὶ τὰ μεταβάλλεις σὲ 
Σῶμα καὶ Αἷμα Σου, ὥστε νὰ τὰ μετα-
λαμβάνουμε ὄχι γιὰ τὸν στηριγμὸ τῆς 
πρόσ καιρης ζωῆς μας, ἀλλὰ «εἰς ἄφε-
σιν ἁμαρτιῶν καὶ εἰς ζωὴν αἰώνιον».

«Δὸς ὀλίγον, παρ’ οὗ τὸ πλεῖον ἔ  -
χεις», διδάσκει ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θε -
ο λόγος· «δὸς καὶ τὸ πᾶν, τῷ τὰ  πάν τα 
χαρισαμένῳ. Οὐδέποτε  νικήσεις μεγα-
λοδωρεὰν Θεοῦ, κἂν πάντα πρόῃ τὰ 
ὄντα, κἂν τοῖς οὖσι σεαυτὸν προσθῇς. 
Καὶ τοῦτο γὰρ ἐστι λαβεῖν, τὸ τῷ Θεῷ 
δοθῆναι» (PG 35, 885). Δῶσε λίγα σ’ 
Αὐτὸν ἀπὸ τὸν Ὁποῖον ἔχεις τὸ περισ-
σότερο. Δῶσε καὶ τὸ πᾶν σ’ Αὐτὸν ποὺ 
σοῦ χάρισε τὰ πάντα. Ποτὲ δὲν θὰ νι-
κήσεις τὴ μεγάλη δωρεὰ τοῦ Θεοῦ, 
ἀκόμη καὶ ἂν δώσεις ὅλα ὅσα ἔχεις, καὶ 
ἂν μαζὶ μ’ αὐτὰ δώσεις καὶ τὸν ἑαυτό 
σου. Διότι αὐτὸ εἶναι τὸ νὰ  λάβεις, τὸ νὰ 
δοθεῖς στὸ Θεό.

Νὰ τολμοῦμε νὰ δίνουμε στὸ Θεό. Αὐ -
  τὸ ἀπαιτεῖ τὸ συμφέρον μας. Νὰ προσ-
φέρουμε, ὅλο καὶ περισσότερα νὰ 
προσφέρουμε. Καὶ ἐπιπλέον νὰ προσ-
φε ρόμαστε, νὰ δίνουμε καὶ τὸν ἴδιο τὸν 
ἑαυτό μας, μὲ τὴν  πεποίθηση ὅτι αὐτὴ 
εἶναι ἡ πιὸ μεγάλη ἀπολαβή. «Τοῦτο 
γὰρ ἐστι λαβεῖν, τὸ τῷ Θεῷ δοθῆναι». 
Ὅποιος προσφέρει τὰ πάντα στὸ Θεό, 
αὐτὸς εἶναι ὁ πιὸ  κερδισμένος.



Π οιὸς εἶναι ὁ «πιστὸς κτίστης»; Δὲν πρό-
κειται γιὰ  κάποιον ἄν θρω πο, γιὰ κά-
ποιον εὐσεβὴ οἰ κοδόμο. Ὁ «πιστὸς  κτί -

στης» ποὺ ἐννοεῖται ἐδῶ εἶναι ὁ  ἀληθινὸς Θε-
ός. Ἔτσι Τὸν ὀνομάζει ὁ ἀπόστολος  Πέ τρος. Ὁ 
ἅγιος Ἀπόστολος   παρηγορεῖ χριστια  νοὺς ποὺ 
δοκίμαζαν  ποικίλες θλίψεις λόγῳ τῆς πίστε-
ώς τους, καὶ τοὺς ἀπευθύνει τὴν ἑξῆς σύστα-
ση: «Ὥστε καὶ οἱ πάσχοντες κατὰ τὸ θέλημα 
τοῦ Θεοῦ, ὡς πιστῷ κτίστῃ παρατιθέσθωσαν 
τὰς ψυχὰς αὐτῶν ἐν ἀγαθοποιΐᾳ» (Α´ Πέτρ. δ´ 
19). Ἄρα λοιπὸν κι αὐτοὶ ποὺ τώρα ὑποφέρουν, 
ἐπειδὴ ἔτσι τὸ θέλει ὁ Θεός, ἂς ἐμπιστεύονται κι 
ἂς παραθέτουν τὶς ψυχές τους σ᾿ Αὐτόν· κι ἂς 
ἔχουν τὴ βεβαιότητα ὅτι ὁ Θεός, ὡς Δημιουρ-
γός τους ποὺ εἶναι, εἶναι ἄξιος τῆς ἐμπιστοσύ-
νης τους καὶ ἔχει ἀπεριόριστη δύναμη νὰ τοὺς 
προστατεύσει. Αὐτοὶ μόνο νὰ φροντίζουν νὰ 
κάνουν τὸ καλὸ καὶ νὰ γίνονται εὐεργετικοί.

Ἂς ἐμπιστευόμαστε τὴν ψυχή μας καὶ τὴ ζωή 
μας στὸ Θεό, γράφει ὁ ἀπόστολος Πέτρος, ὡς 
πρὸς «πιστὸν κτίστην», διότι εἶναι ἀξιόπιστος 
Δημιουργός. Τί σημαίνει αὐτό;

Ἂς θυμηθοῦμε πρῶτα τί σημαί νει αὐ τὸ στὴν 

Ὁ «πιὉ «πισστὸς τὸς 
κτίκτίσστης»της» καθημερινή μας ζωή. Λέμε ὅτι κά -

ποιος  (πρόσωπο ἢ ἑταιρεία) εἶναι
ἀξιόπιστος κατασκευαστής, ὅταν
ὁτιδήποτε κατασκευά  ζει εἶναι πο -
λὺ καλῆς  ποιότητος καὶ  ἐκπληρώ-
νει τὸν σκοπὸ γιὰ τὸν ὁποῖο κατα -
σκευά στηκε, ἔτσι ὥστε νὰ  «διαφημί-
ζει» τὸν κατα σκευαστή του. Ὡστό-
σο  κα νένα  παράδειγμα ἀπὸ τὴ δη-
μιουργία δὲν εἶναι  δυνατὸν νὰ ἀ   πο-
δώσει ἀκριβῶς καὶ τελείως ὅ,τι ἰ       -
σχύ ει μὲ τὸν Θεό. Ὁ Θεὸς εἶναι πά-
 νω καὶ πέρα ἀπὸ τὰ ἀνθρώπινα, 
καὶ τίποτε δὲν μπορεῖ νὰ συγκριθεῖ 
μὲ Ἐκεῖνον.

Ἔτσι, τὸ ὅτι ὁ Θεὸς εἶναι ἀξιόπι-
στος Δημιουργὸς σημαίνει πολὺ 
περισσότερα. Σημαίνει πὼς ὅ,τι 
ἔχει δημιουργήσει, εἶναι θεϊκό! Δη-
λαδὴ συνιστᾶ τὸν  κατασκευαστή 
του, τὸν Δημιουργό του. Ἔχει τὴ 
σφραγίδα τῆς τελειότητος τοῦ Δη-
μιουργοῦ του. Μπορεῖ νὰ δια  κρί νει 
κανεὶς στὸ δημιούργημα γνωρί-
σματα τοῦ Δημιουργοῦ του, τὴν 
παντοδυναμία Του, τὴν  πανσοφία 
Του, τὴν ἀγαθότητά Του.  Σημαίνει 
ὅτι ὁ Θεὸς δημιούργησε τὴν κτί-
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ση  ἐλεύθερα καὶ ἀπὸ ἄπειρη ἀγάπη. 
«Καὶ εἶδεν ὁ Θεός, ὅτι καλόν», σημειώνει 
ἡ Ἁγία Γραφή (Γεν. α´ 8). Μετὰ τὴ δημι-
ουργία τοῦ κάθε δημιουργήματός Του τὸ 
ἀγκάλιαζε μὲ τὸ βλέμμα Του – ἀνθρωπο-
παθὴς ἡ ἔκφραση – σὰν ἕνας καλλιτέχνης 
ποὺ χαίρεται τὸ καλλιτέχνημά του μετὰ 
ἀπὸ πολὺ ἐπιμελὴ ἐργασία. Δὲν ὑπάρχει 
καμιὰ ἀτέλεια στὴ δημιουργική Του ἐνέρ-
γεια, καμιὰ βιασύνη, προχειρότητα ἢ ἀδι-
αφορία· δὲν  ὑπάρχει ἀκόμη τίποτε ἄστο-
χο ἢ ἐλαττωματικό. Τὰ  δημιουργήματά 
Του ὡς κατασκευὲς εἶναι θαυμαστά, ὡ  -
    ραῖα, λειτουργικά, ἀλλὰ καὶ ἔχουν ἕναν 
πολὺ ὑψηλὸ προορισμό, ἀν τάξιο Ἐκεί-
νου ποὺ τὰ δημιούργησε. Καὶ ἔ χουν ὅλα 
τὰ ἐφόδια ὥστε νὰ τὸν ἐπιτύχουν.

Τὸ ὅτι ὁ Θεὸς εἶναι ἀξιόπιστος Δη μι ουρ-
γὸς σημαίνει ἀκόμη ὅτι δὲν ἔχει ἐγκαταλεί-
ψει τὰ δημιουργήματά Του με τὰ τὴ δημι-
ουργία τους, ἀλλὰ  προνοεῖ γι᾿ αὐ τά. Τὰ 
συγκρατεῖ στὴν  ὕπαρξη.  Γνωρίζει ὅ   λες 
τὶς ἀνάγκες τους καὶ  φροντίζει γιὰ τὴν 
ἱκανοποίησή τους. Καὶ οἰ κονομεῖ ἔ   τσι τὰ 
πρά γματα, ὥστε, ἂν θέλουν, νὰ μπο   ροῦν 
νὰ ἐπιτύχουν τὴν εὐτυχία καὶ κα  τ αξίωσή 
τους.

Ὁ Θεὸς ἀποδείχθηκε ἀξιόπιστος Δημι-
ουργὸς κατεξοχὴν μὲ τὴν ἐν Χριστῷ οἰκο-
νομία. Ὁ διάβολος παρέσυρε τὸν ἄνθρω-
πο στὴν ἁμαρτία καὶ τὸν θάνατο, τὸν 
ἀπογύμνωσε ἀπὸ τὶς δωρεὲς τοῦ Θεοῦ, 
τὸν τραυμάτισε βαριά, ὥστε δὲν μπο-
ροῦσε νὰ ἐπιτύχει τὸν ὑψηλὸ προορισμό 
του, νὰ γίνει θεός. Τότε φάνηκε ὅτι ἀκυ-
ρώθηκε τὸ σχέδιο τοῦ Θεοῦ, ὅτι ἀπέτυχε 
τρόπον τινὰ ὁ Θεὸς ὡς Δημιουργός, δι-
ότι τὸ πλάσμα Του, ὁ ἄνθρωπος, ζοῦσε 
πλέον στὴ δυστυχία χωρὶς ἐλπίδα λυτρώ-
σεως. Καὶ ὅμως ὁ Θεὸς φρόντισε γιὰ τὸ 

κατεστραμμένο δημιούργημά Του. Ἔγινε 
ὁ Ἴδιος ἄνθρωπος καὶ μὲ τὸ ἀπολυτρω-
τικό Του ἔργο θεράπευσε τὸν ἄνθρωπο. 
Προκειμένου γιὰ τὰ ἀνθρώπινα, ἕνα κα-
τεστραμμένο προϊὸν πολλὲς φορὲς εἶναι 
δυνατὸν νὰ ἐπισκευασθεῖ, ἀλλὰ δὲν μπο-
ρεῖ νὰ συγκριθεῖ μὲ ἕνα καινούργιο, ποὺ 
δὲν ἔχει ταλαιπωρηθεῖ καὶ δὲν ἔχει ὑπο-
στεῖ καμιὰ βλάβη. Ὁ Θεὸς ἀντίθετα μπό-
ρεσε τὸ πλάσμα Του, τὸν ἄνθρωπο, νὰ 
τὸν ἀποκαταστήσει μετὰ τὴν ἔκπτωσή 
του ὄχι ἁπλῶς στὴν πρώτη του ὡραιό-
τητα καὶ στὸ πρῶτο του ὕψος, ἀλλὰ σὲ 
ἀκόμη μεγαλύτερο, νὰ τοῦ χαρίσει ὑψη-
λότερο Παράδεισο! Τί θαυμαστὸς ποὺ 
εἶναι ὁ Θεός μας! Ἀποδείχθηκε ἐξαίσιος, 
πάνσοφος Δημιουργὸς ὄχι μόνο μὲ τὴ 
δημι ουργία ἀλλὰ καὶ μὲ τὴν ἀναδημιουρ-
γία τοῦ ἀνθρώπου, πολὺ περισσότερο μὲ 
αὐτήν.

Ὁ Κύριος λοιπὸν εἶναι ὁ Δημιουργός 
μας, ἀξιόπιστος Δημιουργός. Αὐτὸ  δίνει 
πολὺ αἰσιόδοξη προοπτικὴ στὴ ζωή μας. 
Γιὰ μᾶς τοὺς πιστοὺς  «ὑπάρχω» ση   μαίνει 
«ἔχω μιὰ θέση στὴν  ἀγάπη τοῦ Θεοῦ»· καὶ 
«εἶμαι πλάσμα τοῦ Θε  οῦ» ση    μαίνει «ἔχω 
δικαίωμα στὴν  εὐτυχία, καὶ δυνατότητα 
στὴν  εὐτυχία». Ὅλα ὑ              πηρετοῦν τὴν εὐτυ-
χία μας, καὶ τὰ  θλι βε ρά, κατεξ οχὴν αὐτά· 
γιατὶ ὅλα  βρί σκονται στὰ χέρια τοῦ Θεοῦ, 
τοῦ  «πιστοῦ  κτίστου», στὸν Ὁποῖον  ἀξίζει 
νὰ ἐμπιστευ θοῦμε τὴ ζωή μας, καὶ δὲν θὰ 
διαψευ σθοῦμε· ὑπὸ ἕναν ὅρο ὅμως: «ἐν 
ἀγα θο ποιΐᾳ»,  προσθέτει ὁ  ἀπόστολος 
Πέτρος. Δηλαδὴ νὰ ἀσκοῦμε τὴν ἀγάπη, 
νὰ εἴμαστε εὐεργετικοὶ στὸν  πλη σίον, νὰ 
κάνουμε ὅ,τι ἐξαρτᾶται ἀπὸ ἐ   μᾶς, ὥστε νὰ 
βρισκόμαστε σὲ  κοινωνία μαζί Του. Καὶ 
τότε Ἐκεῖνος ποὺ μᾶς ἔδωσε τὴν ὕ      παρξη 
θὰ μᾶς χαρίσει καὶ τὴν εὐ τυχία.

        «Ἂς μὴν πεθάνει  
            ἀπόψε, Κύριε!»  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Κατὰ τοὺς μῆνες Αὔγουστο καὶ Σεπτέμβριο

τὸ Περιοδικό μας θὰ κυκλοφορήσει σὲ μηνιαῖα τεύχη. 



Μ
ῆνες νοσηλευόταν στὸ μεγάλο 
Νοσοκομεῖο ὁ κύριος Πέτρος. 
Ἦταν τὸ βαρύτερο περιστατικὸ 

στὴν πτέρυγά του.
 Ἀπὸ τὸ διπλανό του κρεβάτι στὸ θά-

λαμο εἶχαν περάσει πολλοὶ ἄρρωστοι. 
Ἄλλοι ἔφευγαν γρήγορα γιὰ νὰ συνεχί-
σουν ὑγιεῖς τὴ ζωή τους, καὶ ἄλλοι γιὰ 
τὴν αἰώνια ζωή.

Ἦταν εὔκολος νὰ πιάνει γνωριμίες 
καὶ καθέναν ποὺ ἔφερναν στὸ διπλα-
νό του κρεβάτι, μὲ εὐγενικὸ καὶ χαρού-
μενο τρόπο προσπαθοῦσε νὰ τὸν βο-
ηθήσει νὰ ἐξομολογηθεῖ καὶ νὰ κοινω-
νήσει. Τὸ εἶχε βάλει στόχο του ὅλο τὸ 
διά στημα ποὺ θὰ ἦταν στὸ Νοσοκο-
μεῖο. Καὶ εἶχε σχεδὸν ἑκατὸ τοῖς ἑκατὸ 
ἐπιτυχίες. Αὐτὸ τὸν ἀνακούφιζε ἀπὸ 
τοὺς πόνους ποὺ τὸν κρατοῦσαν ἀκό-
μη στὸ Νοσοκομεῖο.

Μιὰ μέρα ἔφεραν στὸ διπλανὸ κρεβά τι 
ἕνα νέον ἄντρα ἀπὸ τὰ  Ἑπτάνησα, τὸν 
Ἀλέξη, ποὺ εἶχε πάθει ρήξη τοῦ ἑνὸς 
 νεφροῦ.  Παρουσιάστηκαν  προβλήματα 
καὶ στὴν καρδιά του καὶ στὰ  πνευμόνια 
του, γιατὶ ἦταν καὶ   μανιώδης  καπνιστής. 

Ὑπέφερε πολύ. Τρία μερόνυχτα τινα  -
ζό ταν στὸ κρεβάτι του σὰν τὸ ψάρι ἔ   -
ξω ἀπὸ τὰ νερά του. Δὲν μποροῦσε νὰ 
ἀναπνεύσει, βογγοῦσε ἀσταμάτητα. 
Πο νοῦ σε  ἀβάσταχτα. 

Ἡ γυναίκα του δίπλα του φαινόταν 
ἀ   πελπισμένη. Δούλευε ἡ καημένη σ’ 
ἕνα ξενοδοχεῖο, καὶ τὴν εἶχαν ἀπολύ-
σει. Δὲν εἶχαν συγγενεῖς στὸ νησί, γι’ 
αὐτὸ τὰ τρία παιδάκια τους, μόλις ἔφυ-
γαν γιὰ τὸ Νοσοκομεῖο, τὰ ἐμπιστεύτη-
καν σὲ μιὰ καλὴ γειτόνισσά τους. Ξένη 
τώρα στὴ μεγάλη πόλη παραστέκεται 
μὲ θλίψη στὸν ἄντρα της, μὲ μόνο ἐφό-
διο τὴν πίστη στὸ Θεὸ καὶ στὴ χάρη τοῦ 
ἁγίου Διονυσίου, τοῦ προστάτη τοῦ νη-
σιοῦ τους.

Ὁ Πέτρος μὲ τὴν οἰκογένειά του προσ-
 παθοῦν νὰ συμπαρασταθοῦν στὸν Ἀ -
λέξη καὶ στὴ γυναίκα του ὅσο  μποροῦν. 
Οἱ γιατροὶ μπαινοβγαίνουν  βιαστικοί. 
Σκύβουν προσεκτικὰ μὲ τὰ  ἰατρικά τους 
ὄργανα ἐπάνω του. Εἶναι  ἀμίλητοι. Ἔν-
ταση ἐπικρατεῖ στὸ δω μάτιο. Κά ποια 
στιγμὴ ἡ κόρη τοῦ Πέτρου τὸν πλησιά-
ζει καὶ τοῦ λέει στὸ αὐτί του:               ➙

      «    «ἊἊς μὴν πεθάνει  ς μὴν πεθάνει  
            ἀπόψε, Κύριε!»          ἀπόψε, Κύριε!»

Ἀληθινὴ ἱστορία
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–Πατερούλη, ὁ κύριος Ἀλέξης εἶναι 
πο λὺ κρίσιμα. Ἀπόψε μᾶλλον  τελειώνει, 
εἶπε ἕνας γιατρὸς στὴ γυναίκα του, ποὺ 
εἶναι ἔξω στὸ διάδρομο καὶ κλαίει πολύ. 
Θὰ πάω κοντά της νὰ τῆς κάνω παρέα. 
Ἐσὺ ξέρεις, προσευχήσου!

–Καλά, πήγαινε, ἀλλὰ ὄχι! Δὲν  πρέπει 
νὰ πεθάνει ἀπόψε! Ὄχι ἀπόψε, παιδί 
μου!

–Γιατί, πατέρα μου;
–Γιατὶ δὲν προλάβαμε νὰ τὸν ἑτοιμά-

σουμε νὰ πάρει μέσα στὴν καρδιά του 
τὸν Χριστό μας! Πῶς νὰ φύγει ἔτσι, 
παιδί μου; Προσευχήσου νὰ κάνει κάτι 
ἀπόψε ἡ Παναγία μας! Μὴ μᾶς φύγει ὁ 
Ἀλέξης χωρὶς τὸν Χριστό! Ἂς μὴν πε-
θάνει ἀπόψε, Κύριε! 

Κατὰ τὰ μεσάνυχτα ὁ Ἀλέξης ἠρέ-
μησε ἀνέλπιστα. Χωρὶς νὰ χάσει τὴν 
εὐκαιρία ὁ Πέτρος, τοῦ φωνάζει μέσα 
στὴ νύχτα:

–Ἀλέξη, κουράγιο! Θὰ γίνεις καλά! Πί-
στεψέ με. Ἐμένα μὲ περίμεναν δυὸ μῆ-
νες νὰ πεθάνω, δὲν εἶχα καμιὰ ἐλπίδα. 
Οἱ γιατροὶ μὲ εἶχαν ξεγράψει. Καὶ ξέρεις 
γιατί ζῶ ἀκόμη καὶ ὅπου νά ’ναι θὰ βγῶ 
ἀπὸ τὸ Νοσοκομεῖο; Τὸ χρω στάω στὸν 
ἱερέα τοῦ  Ν οσοκομείου, ποὺ ἔρ χεται 
ἐδῶ καὶ μὲ  κοινωνεῖ τὸν  ἀνάξιο πολὺ 
συχνά. Μοῦ βάζει μέσα μου Ἐ   κεῖνον 
ποὺ εἶναι ἡ Πηγὴ τῆς ζωῆς, τὸν Ἰη  σοῦ 
Χριστό! Ἔτσι  ἐξαφανίστηκε ἡ ἀρ ρώστια 
μου καὶ ζῶ, ἀδελφέ μου Ἀλέξη! Οἱ για-
τροί, ποὺ μὲ εἶχαν  ξεγραμμένο, μιλοῦν 
γιὰ θαῦμα. Κι ἐσύ, ἀπ’ ὅ,τι μοῦ εἶπε ἡ 
σύζυγός σου, πιστεύεις στὸ Χρι στὸ καὶ 
Τὸν ἀγαπᾶς. Ἔτσι δὲν εἶναι, Ἀλέξη;

–Ἔτσι, κύριε Πέτρο. Ἀλίμονο! Μπορεῖ 
νὰ εἶμαι ἁμαρτωλός, ἀλλ’ ὄχι καὶ ἄπι-
στος! 

–Θέλεις νὰ κοινωνήσουμε αὔριο τὸ 
πρωὶ μαζί, Ἀλέξη μου;

–Ποῦ θὰ πᾶμε;

–Θά ’ρθεῖ ἐδῶ ὁ ἱερέας καὶ θὰ μᾶς 
κοι ν ωνήσει. Ἠρέμησε τώρα. Κάνε τὴν 
προσευχή σου καὶ κοιμήσου.

Λίγο μετὰ τὰ ξημερώματα ὁ  Ἀλέξης 
εἶχε πάλι ἕναν ἔντονο παροξυσμὸ δύσ-
πνοιας. Ὁ θάλαμος γέμισε καὶ πάλι ἀ-
πὸ γιατροὺς ποὺ ἔσκυβαν πάνω του μὲ 
ἐνδιαφέρον, καὶ μὲ πολὺ κόπο τὸν συν-
έφεραν. Ἡ γυναίκα του σταυροκοπιό-
ταν συνέχεια. Ὁ Πέτρος προσευχόταν 
θερμὰ παρακαλώντας τὸν Κύριο νὰ 
τοῦ δώσει παράταση ζωῆς, γιὰ νὰ μὴ 
φύ γει ἀκοινώνητος.

Σὲ λίγο εἰδοποιημένος τηλεφωνικὰ 
ἀ  πὸ τὴν κόρη τοῦ Πέτρου μπῆκε στὸ  
θάλαμο ὁ σεβάσμιος ἱερέας τοῦ Νοσο-
κο μείου κρατώντας τὰ Τίμια Δῶρα. Οἱ 
δύο ἄρρωστοι ἀνακάθισαν σεβαστικὰ 
στὰ κρεβάτια τους. Καί, ἀφοῦ μίλησαν 
γιὰ λίγο σιγαλὰ ὁ ἱερέας μὲ τὸν Ἀλέξη, 
τοὺς μετέδωσε τὸ Ἄχραντο Σῶμα καὶ τὸ 
Τίμιο Αἷμα τοῦ Κυρίου, τοὺς σταύρωσε 
καὶ ἔφυγε σιωπηλός.

–Πῶς νιώθεις, Ἀλέξη μου; μίλησε 
πρῶ τος ὁ Πέτρος, ὅταν ἔμειναν μόνοι.

–Μιὰ γλυκάδα! Μιὰ γλυκάδα σ’ ὅλο 
μου τὸ σῶμα, κύριε Πέτρο! Δὲν θυμᾶμαι 
νὰ ξανάνιωσα κάτι τέτοιο ἄλλη μου φο-
ρά! Σ’ εὐχαριστῶ ποὺ μὲ  βοήθησες καὶ 
κοινώνησα. Εἶχα χρόνια νὰ κοιν ωνή-
σω! Πολλὰ χρόνια! Δόξα τῷ Θεῷ!

Ἡ γυναίκα του, ποὺ εἶχε πάει νὰ προσ-
ευχηθεῖ στὸ Ναὸ τοῦ  Νοσοκομείου, ὅ  -
ταν ἦλθε στὸ θάλαμο, τὸν βρῆκε τελεί-
ως ἀλλαγμένο καὶ ἀναθάρρησε. Καὶ οἱ 
γιατροὶ ἔβλεπαν καθημερινὰ τὴ βελ τί-
ωση τῆς ὑγείας του. Καὶ σὲ λίγες μέρες 
μὲ τὸ ἐξιτήριο στὸ χέρι οἱ δύο νησιῶτες 
πῆραν τὸν δρόμο τοῦ  γυρισμοῦ γιὰ τὸ 
νησί τους ἀποχαιρετώντας δακρυσμέ-
νοι τὸν κύριο Πέτρο, ποὺ  δό   ξαζε τὸν 
Θεὸ γιὰ τὸ νέο θαῦμα Του.



Ὁ ὅσιος Παμβὼ ἀνήκει στὴ χορεία 
τῶν ὁσίων Ἀσκητῶν τοῦ 4ου
αἰ ῶνος. Μαθήτευσε στὸν  κορυ -

φαῖο διδάσκαλο καὶ καθηγητὴ τῆς ἐρήμου 
Μέγα Ἀντώνιο. Καὶ ἀρίστευσε στὰ παλαί-
σματα τῆς κατὰ Θεὸν πολιτείας.  Τόπος 
ἀσκήσεώς του ὑπῆρξε ἡ  φημισμένη ἔρη -
μος τῆς Νιτρίας κοντὰ 
στὸ Νεῖλο ποταμὸ τῆς 
Αἰγύπτου. Ὁ Μέγας Ἀν -
τώνιος πο  λὺ τιμοῦσε 
τὸν ὅσιο Παμβὼ καὶ 
εἶπε κάποτε γι’ αὐτόν: 
«Ἐπειδὴ σεβόταν βα-
θύτατα τὸν Θεό, γι’ αὐ-
τὸ τὸ Πανάγιο Πνεῦμα 
τοῦ Θεοῦ κατασκήνω-
σε μόνιμα μέσα του».

Θεοφόρος καὶ πνευ-
ματοκίνητος, εἵλκυε 
τὴν ἐμπιστοσύνη πλή-
θους κόσμου. Γαλή-
νευε τοὺς λογισμοὺς 
τῶν ταραγμένων, ἐν -
δυνάμωνε τοὺς ἀδυ-
νάτους καὶ φώτιζε τοὺς 
ἀστήρικτους μὲ τοὺς σοφοὺς καὶ συνε-
τοὺς λόγους του. Συνδύαζε μὲ μοναδικὸ 
τρόπο τὴν ἐπιείκεια μὲ τὴν αὐστηρότητα, 
τὴ σοφία μὲ τὴν ἁπλότητα, τὴ σιωπὴ μὲ 
τὸν λόγο.

Γιὰ ὅλους τοὺς μαθητές του ἦταν τὸ 
ζων τανὸ πρότυπο. Ἔλεγε: «Ἀπὸ τότε ποὺ 
ἔγινα μοναχὸς καὶ ἔκτισα τὸ κελλί μου, δὲν 
θυμᾶμαι νὰ ἔφαγα ψωμὶ ποὺ νὰ μὴν προ-
ερχόταν ἀπὸ τὰ χέρια μου». Γιὰ τὴν πτω-
χεία συμβούλευε τοὺς μοναχοὺς νὰ φο-
ροῦν τόσο εὐτελὲς ἱμάτιο, πού, ἂν τὸ ἄφη-

ναν ἔξω γιὰ 3 μέρες, νὰ μὴν τὸ ἔπαιρνε 
κανεὶς περαστικός.

Θαυμαστὴ ὑπῆρξε καὶ ἡ σιωπὴ τοῦ ὁ -
σίου Γέροντα. Πολλοὶ τὸν ρωτοῦσαν δι-
άφορες ἀπορίες σὲ πνευματικὰ θέματα. 
Καὶ ἐκεῖνος, ἐνῶ ἤξερε νὰ ἀπαντήσει, δὲν 
ἀπαντοῦσε ἀμέσως. Προσευχόταν ἐπὶ μέ-

ρες. Καὶ ὕστερα ἄνοιγε 
τὸ στόμα του καὶ ἀπο-
κρινόταν μὲ οὐράνια 
χάρη καὶ μοναδικὴ πει-
θώ. Λένε δὲ ὅτι εἶχε ξε-
περάσει καὶ τὸν μέγα 
διδάσκαλό του Ἀντώ-
νιο στὸ χάρισμα νὰ δι-
εισδύει στὰ νοήματα 
τῆς Ἁγίας Γραφῆς.

Γιὰ ὅλα αὐτὰ φοβό-
ταν πολὺ τὴ δόξα τοῦ 
κόσμου. Ἐπὶ τρία χρό-
νια προσευχόταν ἐπί-
μονα καὶ ἔλεγε: «Κύ-
ριε, σὲ παρακαλῶ, μὴ 
μὲ δοξάσεις πάνω στὴ 
γῆ». Ὁ Θεὸς ὅμως 
ἀμείβοντας τὴν ταπει-

νοφροσύνη του τὸν ὑπερεδόξασε. Καὶ 
τοῦ χάρισε τέτοια λάμψη στὸ πρόσωπο, 
ὥστε νὰ μὴν ἀντέχουν νὰ τὸν βλέπουν οἱ 
συνασκητές του. Ἔμοιαζε σὰν βασιλιὰς 
καθισμένος στὸ θρόνο, καὶ ἔλαμπε σὰν 
ἀστραπὴ τὸ πρόσωπό του, ὅπως τοῦ ὁσί-
ου Σισώη καὶ τοῦ ὁσίου Σιλουανοῦ.

Ὑπῆρξε ἀκόμη ὁ Παμβὼ καὶ  ἄνθρωπος 
πλούσιας ἀγάπης. Συγκατέβαινε στὶς ἀδυ-
ναμίες τῶν ἀνθρώπων. Δίδασκε ὅλους νὰ 
ἔχουν συμπόνια καὶ εὐσπλαχνία. Ἔλεγε: 
«Ἂν ἔχεις καρδιά, μπορεῖς νὰ σωθεῖς». 

18 Ἰουλίου

Ὁ ὅσιος Παμβὼ
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τηλ. 210.3608533) ἢ κατα -
βάλλεται στὰ  παρακάτω 
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μας, ὅπου διατίθενται καὶ 
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ΑΝΙΚΣτὸν ὅσιο Θεόδωρο τῆς Φέρμης, ποὺ ἐπίμονα τὸν πα-
ρακαλοῦσε νὰ τοῦ πεῖ ἕνα λόγο ὠφέλιμο, μὲ πολὺ κόπο 
τοῦ εἶπε: «Θεόδωρε, δεῖχνε ἔλεος πρὸς ὅλους. Γιατὶ τὸ 
ἔλεος δίνει παρρησία ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ». Καὶ σὲ ὁρι-
σμένους μοναχοὺς ποὺ τοῦ περιέγραφαν τὶς ἀσκητικές 
τους πράξεις, τοὺς εἶπε: «Καλὲς βέβαια εἶναι οἱ πράξεις. 
Ἀλλὰ ἐὰν δὲν φυλάξετε τὴ συνείδησή σας καθαρὴ ἀπέν-
αντι στὸν πλησίον σας, δὲν σώζεσθε».

Καλλιεργοῦσε ἀκόμη ὁ Ὅσιος ἁγίους λογισμοὺς σὲ 
κάθε δύσκολη περίσταση καὶ δὲν κατέκρινε. Κάποτε ὁ 
Μέγας Ἀθανάσιος, Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας, κάλεσε 
τὸν ὅσιο Παμβὼ νὰ κατέβει στὴν Ἀλεξάνδρεια. Καὶ ἐκεῖ 
καθὼς περπατοῦσε, εἶδε μία γυναίκα θεατρίνα καλλωπι-
σμένη καὶ ἄρχισε νὰ κλαίει. Καὶ ὅταν τὸν ρώτησαν οἱ μα-
θητές του γιατί κλαίει, ἀπάντησε: «Κλαίω γιὰ δύο λόγους: 
πρῶτα γιὰ τὴν ἀπώλεια τῆς σωτηρίας τῆς ψυχῆς ἐκείνης 
τῆς γυναίκας, καὶ ὕστερα γιὰ μένα, γιατὶ δὲν φρον τίζω νὰ 
καλλωπίζω τὴν ψυχή μου καὶ νὰ ἀρέσω στὸ Θεὸ τόσο 
ὅσο αὐτὴ ἡ γυναίκα στοὺς πονηροὺς ἀνθρώπους».

Ἔτσι περνοῦσε τὴ ζωή του ὁ ὅσιος Παμβώ: ἀπόλυτα 
πειθαρχημένος στὶς ἐπιταγὲς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Λένε 
ὅτι ποτὲ δὲν γέλασε στὴ ζωή του ἐκτὸς ἀπὸ μία φορά. 
Ἦλθαν οἱ δαίμονες, στάθηκαν ἀπέναντί του καὶ κρα-
τοῦσαν ἕνα ξύλο πάνω στὸ ὁποῖο εἶχαν δέσει ἕνα φτερό. 
Καὶ θορυβοῦσαν καὶ χόρευαν. Τότε ἦταν ποὺ ὁ Παμβὼ 
γέλασε. Καὶ οἱ δαίμονες χάρηκαν ποὺ τὸν νίκησαν. Καὶ 
τότε τοὺς εἶπε: «Δὲν γέλασα, ἀλλὰ καταγέλασα τὴν ἀδυ-
ναμία σας, γιατὶ μαζευτήκατε τόσοι πολλοὶ γιὰ νὰ κρατή-
σετε ἕνα τόσο ἐλαφρὸ φορτίο, τὸ φτερό». Καὶ οἱ πονηροὶ 
δαίμονες ἔφυγαν ντροπιασμένοι.

Εἰρηνικὸ καὶ γαλήνιο ὑπῆρξε τὸ τέλος τοῦ ὁσίου Παμ-
βώ. Μὲ ἀκμαῖες τὶς σωματικὲς δυνάμεις καὶ μὲ πλήρη 
πνευματικὴ διαύγεια, σὲ ἡλικία ἑβδομήντα ἐτῶν, περι-
στοιχιζόμενος ἀπὸ τοὺς μαθητές του καὶ δοξολογώντας 
τὸν Θεὸ ἐκοιμήθη τὸν ὕπνο τοῦ θανάτου πανευτυχής. 
Λίγο πρὶν πεθάνει, εἶπε: «Μὲ τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ, ἀπὸ τότε 
ποὺ ἐγκατέλειψα τὸν κόσμο, δὲν μεταμελήθηκα γιὰ ὅ,τι 
εἶπα». 

Τὰ πνευματικά του παιδιὰ τὸν κήδεψαν μὲ εὐγνωμο-
σύνη. Καὶ δοξολόγησαν τὸν Θεό, γιατὶ τοὺς εἶχε χαρίσει 
ἕναν τέτοιο σοφὸ πνευματικὸ ὁδηγό.

«Ἑαυτὸν ἐσταύρωσε Παμβὼ τῷ βίῳ,
καὶ σοὶ παρέστη, Σῶτερ ἐσταυρωμένε».
Ὁ Παμβὼ σταύρωσε τὸν ἑαυτό του ὡς πρὸς αὐτὴ τὴ 

ζωή,
καὶ ἔτσι βρέθηκε κοντά Σου, σταυρωμένε Σωτήρα.


